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ABSTRACT 
 

This report intends to investigate how the intellectual property rights (IP) regarding license 

agreements should be treated in the event of bankruptcy for licensee with special regard to 

exhaustion of IP. The exhaustion doctrine has two purposes. On one hand, it affects the EU 

single market, the common goal of free movement of goods and services. On the other hand, it 

serves to uphold the purpose of the IP by recognizing the holder of the exclusive rights to its 

intellectual creation. The principle implies that in the same moment that the holder of an IP 

protected product, or someone with their consent introduce a copy of the product to the market, 

then the holder exhausts the right to control further distribution of the copy. A consent given 

by the holder of the rights consists normally of granting a license to a contracting party with 

the right to produce and transfer copies. In those cases where a licensee goes bankrupt and the 

bankrupt’s estate contains a storage of the produced copies, the question arises whether the 

bankrupt’s estate in the same way gets control of the copies with exhaustion effect or if the 

holder of the rights can prevent the estate from utilizing the agreed rights. This report will 

determine if the estate has right to acquire the holders granted consent. Additionally, an 

investigation regarding the holder’s demand of possible royalties should be given a prioritized 

position in the bankruptcy or if the holder should be forced to share its compensation with the 

other creditors.  

 

FÖRORD 
 
Det är med en speciell känsla jag skriver dessa sista (första) rader på min uppsats. Jag känner 

mig förväntansfull över att lämna skolans bekanta väggar och ge mig ut i karriärslivet som 

jurist, men det är också slutet på livet som student och den trygghet som det bär med sig. Men 

jag är redo! 

 

Det är många som jag vill tacka i samband med arbetet bakom denna uppsats. Men det är särskilt 

några som jag vill nämna vid namn. Först av allt vill jag rikta ett stort tack till min handledare 

Stojan Arnerstål. Ditt stöd och din handledning har varit ovärderlig och jag hade nog inte vågat 

mig på detta ämne utan dig. Därutöver vill jag tacka Calissendorff Swarting Advokatbyrå för 

en plats att skriva. Här vill jag särskilt nämna Afsaneh Ghatan Bauer och Odd Swarting, tack 
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för råd och stöd. Ett alldeles särskilt tack vill jag ge min sambo Arman. Tack för alla matlådor, 

omtanke och uppbackning. 

 

Till sist vill jag tillägna denna uppsats till min mormor Inga. Du har enda sedan jag var liten 

propagerat för att en utbildning är det viktigaste att skaffa sig. Detta för att aldrig göra sig 

beroende av någon annan. Efter att jag en gång som 10 åring uttryckte att jag ville bli advokat 

har du därför banat väg för mig. Du har varit min främsta hejarklack och du har alltid haft en 

oändlig tilltro på min förmåga. Så tack mormor utan dig hade detta aldrig varit möjligt! 
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FÖRKORTNINGAR 
 

Art.   Artikel 

EU   Europeiska Unionen 

FRL   Förmånsrättslag (1970:979) 

HD   Högsta Domstolen 

Hyreslagen   12 kap Jordabalken 

JB   Jordabalk (1970:994) 

JT   Juridisk Tidskrift 

KL   Konkurrenslag (2008:579) 

KML  Lag (1992:1685) om skydd för kretsmönster för Halvledarprodukter 

KöpL   Köplag (1990:931) 

ML   Mönsterskyddslag (1970:485) 

NIR   Nordiskt Immateriellt Rättsskydd 

PL   Patentlag (1967:837) 

Prop.   Proposition 

SvJT   Svensk Jurist Tidning 

UB   Utsökningsbalken (1981:774) 

URL   Lag (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk 

VML   Varumärkeslag (2010:1877) 

VäxtfL   Växtförädlarrättslag (1997:306) 
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1 Inledning 
 
Den immaterialrättsliga utvecklingen har i takt med den tekniska framfarten gått från att vara 

en liten specialdisciplin som gav skydd för i huvudsak litterära och konstnärliga verk, till att bli 

ett av de viktigaste skyddsverkygen på marknaden. Idag finns det oändliga möjligheter att på 

bara några minuter framställa exakta kopior av en uppfinning, en produkt eller någons 

personligt präglade konstverk. Det immateriella skyddet erbjuder en möjlighet för en 

innehavare att under åtminstone en tidsperiod, med rättsliga hjälpmedel hindra andra från att 

utan dennes tillstånd nyttja rättigheten för egen vinning. Därav har de immateriella rättigheterna 

också fått ett betydande ekonomiskt värde. Många gånger utgör rättigheterna de viktigaste och 

mest omfattande tillgångarna i ett bolag. På så vis kan förstås att när ett bolag med tillgångar 

av dessa slag går i konkurs är det av största vikt för ett konkursbo att kunna realisera de 

immateriella tillgångarna för att kunna tillgodogöra borgenärernas anspråk. 

 

Immaterialrätten som föremål för konkurs är emellertid till stor del oreglerad och rättspraxis på 

området är begränsad. När dessa två rättsområden möts blir det därför en särskilt snårig konflikt 

av intresseavvägningar som måste lösas. Å ena sidan står det konkursrättsliga syftet att verka 

för en likabehandling av borgenärerna där så många som möjligt ska få betalt för sina 

fordringar. På andra sidan står skyddet för immaterialrätten som har som ändamål att tillvarata 

rättighetsinnehavarens ensamrätt att kontrollera utnyttjandet av dennes intellektuella skapelse. 

 

Denna uppsats avser att med utgångspunkt i immaterialrätten undersöka hur denna 

intresseavvägning kan göras. Detta med ett särskilt perspektiv på den immaterialrättsliga 

principen om konsumtion Konsumtionsprincipen har två syften, dels så verkar den för ett på 

EU marknaden gemensamt mål om fri rörlighet för varor. Dels har den att respektera 

immaterialrättens syfte genom att erkänna en rättighetsinnehavares exklusiva rättigheter till sin 

intellektuella skapelse. Principen innebär att i samma stund som en rättighetsinnehavare till en 

immaterialrättsligt skyddad produkt, eller någon med dennes samtycke introducerar ett 

exemplar av egendomen på den marknaden, förlorar rättighetsinnehavaren rätten att kontrollera 

just detta exemplar. Annorlunda uttryckt talas det om konsumtion av rättighetsinnehavarens rätt 

i förhållande till exemplaret. Ett av rättighetsinnehavarens givna samtycke utgörs vanligen av 

en upplåten licens till en avtalspart med rätten att framställa och överlåta exemplar. 
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För det fall en licenstagare går i konkurs och konkursboet innehåller ett lager av framställda 

exemplar uppstår frågan huruvida konkursboet på samma sätt som licenstagaren kan förfoga 

över exemplaren med konsumerande verkan eller om licensgivaren kan hindra boet från att 

utnyttja den avtalade rätten. Om en sådan rätt föreligger blir också frågan om licensgivarens 

krav på eventuell royalty ges prioritet i konkursen eller om licensgivaren ska dela sitt vederlag 

med övriga borgenärer.  

 

1.1 Syfte och frågeställning 

 
Två avgöranden från högsta domstolen har fått anses särskilt vägledande på den ovan beskrivna 

problematiken. NJA 1966 s 241 och NJA 2005 s 617. Båda avgöranden har haft att pröva ett 

konkursbos försäljning av licenstillverkade exemplar och karaktären av de anspråk som 

därigenom ställts på royaltyfordringar. Syftet med denna uppsatsen är att mot bakgrund av 

dessa två rättsfall, samt det konkurs- och immaterialrättsliga reglerna undersöka hur 

konsumtionsprincipen har eller borde ha beaktats. Detta för att sedan försöka besvara den 

huvudsakliga frågan för denna uppsats; Hur konsumtionsprincipen förhåller sig till anspråk i 

konkurser. För att uppfylla syftet skall även följande frågor besvaras: 

 
• När inträder tidpunkten för konsumtion (utifrån ett licensavtal) och vad innebär den i 

förhållande till konkurstidpunkten  

 
• Hur inverkar konsumtionstidpunkten på en licensgivares fodringar på royalty 
 

 

1.2 Metod och material 

Uppsatsen är skriven med tillämpning av en rättsdogmatisk metod. Rättsdogmatiken återfinns 

inom alla de juridiska disciplinerna och har som mål att tolka och systematisera gällande rätt.1 

Till grund för den rättsdogmatiska analysen ligger rättskälleläran som ett verktyg för ett studium 

av rättsreglernas innebörd, konsekvenser och ändamålsenlighet. 2  Kleineman förklarar det som 

att den rättsdogmatiska analysen handlar om att ”analysera de olika elementen i rättskälleläran 

så att slutresultatet får antas spegla innehållet i gällande rätt eller – om man så vill uttrycka 

                                                
1 Peczenik SvJT 2005 s 249. 
2 A.a. s. 249 ff. 
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saken- hur rättsregeln skall uppfattas i ett vist konkret sammanhang.”3 Vid ett studium av en 

juridisk frågeställning kan det dock också krävas att den studerande juristen ställer sig mer 

självständigt i förhållande till rättskällorna, exempelvis vid kritik av ett prejudikat från HD där 

man presenterar alternativa lösningar på problem som ska regleras de lege ferenda.4 Materialet 

som använts i uppsatsen har därmed i första hand grundat sig på rättskälleläran. För att fastställa 

de lege lata har jag undersökt de relevanta rättskällorna utifrån den av läran givna 

auktoritetsordning. Detta innebär att tillämplig lag i första hand har beaktats. De närmare 

gränserna mellan sak- och immaterialrätten är emellertid i stort sett oreglerade, varför 

prejudikat (då med praxis från EU som överordnad svensk praxis), förarbeten och särskilt 

doktrin har spelat en betydelsefull roll för undersökningen. I uppsatsen kommer jag således att 

genom denna metod först söka vad som generellt gäller för den uppkomna situationen, dvs. i 

en licenstagares konkurs. Detta för att sedan kunna göra en konkret tillämpning av gällande rätt 

på de ovan angivna frågeställningarna. Därav kommer också analysen, även om den sker 

fortlöpande, att göra sig som mest utmärkande i de avslutande kapitlen.  

 

1.3 Avgränsningar 

De avgränsningar jag valt att göra är i det första att bara se till licenstagarens konkurs och inte 

licensgivarens. Detta eftersom de studerade frågorna är så pass omfattande i sig att det varit 

nödvändigt med en sådan avgränsning för att få utrymme för en mer djupgående analys. Jag 

har av samma anledning valt att inte heller beakta eventuella underlicenser eller andra 

mellanhänder. Uppsatsen utgår istället strikt från ett tvåpartsförhållande mellan en licensgivare 

och en licenstagare. Därutöver kommer inte heller företagsrekonstruktion att diskuteras.  

 

1.4 Disposition 

Dispositionen kommer följa en uppdelning där först allmänt gällande regler och principer 

studeras, varefter dessa tillämpas på mer specifika immaterialrättsliga situationer. Således 

kommer 2 kap redogöra för vad som allmänt gäller vid konkurs och i konkursförfarandet. 3 kap 

kommer redogöra för immaterialrättens särskilda särdrag i konkursen mot bakgrund av vad som 

redogjorts för i det föregående kapitlet. 4 kap behandlar den mer specifika utgångspunkten, 

nämligen det immaterialrättsliga licensavtalet och hur det utifrån föregående kapitlen kommer 

                                                
3 Kleineman, 2013. S. 26. 
4 Åhman, 2015 s. 22f. 
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påverkas av konkurs. 5 kap redogör för rättsfallen NJA 1966 s 241 och NJA 2005 s 510. Här 

undersöks hur domstolen valt att orientera sig mellan det konkursrättsliga syftet och det 

immaterialrättsliga. Utifrån vad som framkommit av de föregående kapitlen gör jag en mer 

ingående analys av hur jag uppfattar att domstolen gjort sina överväganden samt huruvida jag 

finner dessa lämpliga. 6 kap redogör för den allmänna tillämpningen av konsumtionsprincipen 

och dess innebörd, detta i synnerhet mot bakgrund av EU-praxis. 7 kap består av en avslutande 

reflektion om konsumtionsprincipens betydelse för anspråk i en licenstagares konkurs. 
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2 Allmänt om konkurs 
 

2.1 Konkursinstitutet 

 
För att garantera att de civilrättsliga reglerna om betalningsskyldighet efterlevs, medges i sista 

hand att en gäldenärs egendom tvångsvis nyttjas för att tillgodose en borgenärs 

betalningsanspråk. Detta förfarande brukar kallas för exekution.5 Om gäldenären fortfarande är 

solvent, dvs. fortfarande är i stånd att betala sina skulder allt efter de förfaller, beaktas vid 

exekution endast borgenärer som sökt verkställighet. Utsökningsförfarandet begränsas i dessa 

fall till att utmäta endast vad som är tillräckligt för att täcka de aktuella skulderna. 6 Exekution 

är ett allvarligt ingripande i äganderätten varför proportionalitet ska tillmätas stor betydelse. 

Därav ska den egendom som tas i anspråk försökas hållas nere till ett värde motsvarande 

fordringarna.7  Att en gäldenär är insolvent eller annorlunda uttryckt; hamnat på obestånd, 

innebär att gäldenären inte kan betala sina skulder och att denna oförmåga är bestående.8 Med 

andra ord är gäldenärens finansiella situation sådan att alla borgenärer inte kommer att kunna 

få fullt betalt för sina fordringar. Konkursinstitutet har till uppgift att fungera som ett institut 

för avveckling och det ankommer på konkursförvaltaren att verka för en skyndsam likvidation.9 

Om var och en av borgenärerna skulle ansöka om ett utsökningsmål likt förfarandet vid 

utmätning, riskerar detta att motverka ett sådant skyndsamhetskrav. Lagstiftaren har istället 

ansett det mer effektivt att låta borgenärer delta i en gemensam generalexekution där hela 

gäldenärens egendom tas i anspråk under samordnade former.10 En sådan generalexekution 

benämns i Sverige som konkurs. 

 

2.2 Konkursboet – vad ingår 
 
Reglerna för vad som ingår i en gäldenärs konkurs återfinns i huvudsak i 3 kap 3 § KL. Av 

bestämmelsen framgår att all egendom som tillhör gäldenären vid tiden för konkursbeslutet 

eller som tillfaller denne därefter, och som är sådan att den kan utmätas räknas till konkursboet. 

                                                
5 Welamson & Mellqvist 2013 s. 13. 
6 Se 4 kap 3 § UB  
7 Att äganderätten har ett starkt skydd i Sverige och Europa framgår inte minst av Tilläggsprotokollet till 
konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna Art. 1 stycket 1 
”Ingen må berövas sin egendom annat än i det allmännas intresse och under de förutsättningar som angivas i lag 
och av folkrättens allmänna grundsatser.” 
8 Se 1 kap 2 § KL 
9 Se 7 kap 8 § KL. 
10 Mellqvist, 2011s. 61. 
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Även sådana tillgångar som kan återvinnas enligt konkurslagens 4 kap omfattas. 

Med egendom avses alla slags tillgångar. Det kan handla om begränsade rättigheter likt panträtt 

och nyttjanderätter. Men det kan också röra sig om exempelvis immaterialrätter eller 

fordringsrätter. Så länge egendomen är sådan att den faller in under 3 kap 3 § KL och inte enligt 

någon annan bestämmelse ska undantas konkurs eller utmätning, tillhör den alltså konkursboet. 

 

2.2.1 Angående utmätning 
 
De rekvisit som ställs på egendom enligt konkurslagen är i princip detsamma som ställs på 

utmätningsbar egendom. Därav är det lämpligt att först avgöra om egendomen kan utmätas 

enligt reglerna i utsökningsbalken (UB). Bestämmelserna uppställer fem rekvisit på egendom 

som önskas tas i anspråk.11 Fyra av rekvisiten gäller egendomens beskaffenhet såsom att den 

ska vara överlåtbar, att den har ett förmögenhetsvärde, att den tillhör en ekonomisk enhet samt 

att den inte tillhör gäldenärens beneficium (beneficieskyddet omfattar inte juridiska personer).12 

Därutöver är det en förutsättning att egendomen tillhör gäldenären. 13 

 

Att egendomen ska besitta ett förmögenhetsvärde har betydelse eftersom syftet med att ta 

egendomen i anspråk är att egendomen ska realiseras. Realisationen måste resultera i ett 

överskott som gör utmätningen försvarlig (4 kap. 3 § UB). En proportionalitetsbedömning 

måste således göras. Även om försäljningen resulterar i ett överskott får den exempelvis inte 

innebära en betydande olägenhet för gäldenären. En sådan situation skulle kunna vara att den 

fordran som ska täckas av ett betydligt mindre värde av den utmätta egendomen. En annan 

situation är där egendomen säljs till ett underpris och således leder till värdeförstöring.14 Kravet 

innebär också att egendomen ska utgöra en tillgång i gäldenärens hand. Utmätningen får således 

inte leda till att gäldenären skuldsätts ytterligare. Exempelvis så kan en till gäldenären lämnad 

kredit inte bli föremål för utmätning.15 

 
Att någon annans än gäldenärens egendom inte ska ingå i konkursen eller utmätas för 

gäldenärens skulder torde förefalla ganska självklart (se även 4 kap 17). Däremot är det inte 

                                                
11 UB 4–5 kap. 
12 Beneficiumreglerna syftar till att tillgodose gäldenärens nödvändiga försörjning (5 kap 1–4 §§ UB). Reglerna 
om beneficium gäller därför endast när gäldenären är en fysisk person eller ett dödsbo och den avlidnes 
efterlevande behöver egendomen. Aktiebolag och andra juridiska personer omfattas inte av beneficieskyddet (5 
kap. 3 § andra stycket UB) 
13 Mellqvist 2011 s. 30. 
14 Heuman 2014 s.146. 
15 Heuman 2014 s.145. 
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alltid lika självklart vem som är ägare av en egendom.16 Utgångspunkten för vilken egendom 

som tillhör gäldenären är den egendom som hen har i sin besittning. Här krävs emellertid inte 

sällan ett studium av civilrättsliga principer för att råda klarhet i ägarförhållandet. Det föreligger 

nämligen en skillnad mellan rättigheter som gäller mellan parterna obligationsrättsligt och vad 

som dem emellan gäller sakrättsligt. De förstnämnda upphör vid konkursen och lämnar 

motparten med ett skadeståndsanspråk i boet. En part som åtnjuter ett sakrättsligt skydd är 

istället skyddad mot övriga borgenärer och åtnjuter en separationsrätt till den aktuella 

egendomen. Om en tredje part besitter en sådan rättstitel innebär detta således att egendomen 

ska undantas konkursen (se avsnitt 2.2.2).17 

 

Sist men inte minst fordras att egendomen ska vara överlåtbar, vilket är en logisk förutsättning 

för att egendomen ska kunna realiseras. I 5 kap 5 § UB stadgas att egendom, som till följd av 

sin beskaffenhet, enligt föreskrift vid gåva eller i testamente eller på annan grund som gäller 

mot envar, inte får överlåtas. Det står därmed relativt klart att överlåtelseförbud vid benefika 

förvärv ska ges giltighet. Sådan egendom ska således varken ingå i konkurs eller utmätas.  

 

Gällande uppställda överlåtelseförbud i onerösa avtal är det mer osäkert vilken genomslagskraft 

förbudet bör tillmätas. Givetvis är det bindande för förvärvaren själv genom obligationsrättsliga 

regler och principer. Det har dock varit mer osäkert om överlåtelseförbud har verkan även 

gentemot en gäldenärs borgenärer. Syftet med utmätning är som nämnts att egendom som tas i 

anspråk också senare ska realiseras. Om rättsordningen skulle erkänna en möjlighet att genom 

avtal undandra egendom från utmätning skulle en stor del av utmätningsinstitutet bli 

verkningslöst. Det skulle i sin tur även strida mot skyddet av borgenärskollektivet och övriga 

konkursrättsliga principer.18 Därav är den allmänt rådande uppfattningen att avtalade 

överlåtelseförbud i vart fall som utgångspunkt endast ska respekteras i den mån de är benefika. 

Tolkningen har även fått stöd i praxis, där exempelvis rättsfallet NJA 1998 s. 135 kan nämnas. 

I det målet fastställde domstolen att ett överlåtelseförbud avseende fast egendom som uppställts 

i förvärvarens intresse, inte medförde ett utmätningsförbud. 

 

                                                
16 Mellqvist 2011 s. 30. 
17 Håstad, 1996 s. 144 ff. 
18 Håstad, 1966 s. 450. 
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För vissa avtal finns emellertid lagstadgade” a prioriska” överlåtelseförbud.19 Med detta menas 

att lagen på förhand uppställt ett förbud att utan särskilt medgivande överlåta den för avtalet 

aktuella egendomen. Som exempel kan nämnas immaterialrättens område eftersom samtliga 

immaterialrättsliga lagar innehåller denna typ av överlåtelseförbud.20 Som ovan nämnts innebär 

ett sakrättsligt skydd att ägaren åtnjuter en separationsrätt i konkursen. Av detta kan förstås att 

ett överlåtelseförbud ska ha uppnått sakrättslig verkan för att ha giltighet mot 

borgenärskollektivet. Lagstadgade överlåtelseförbud har erkänts sakrättslig giltighet, varför 

egendom såsom upplåtna immaterialrätter med andra ord inte utan samtycke om överlåtelse får 

lov att utmätas.21 Varför lagstiftaren ansett immaterialrättsliga avtal särskilt skyddsvärda är, 

mot bakgrund av den immaterialrättsliga ensamrätten i sig, föga förvånande. Eftersom 

ensamrätten syftar till att ge rättighetsinnehavaren en exklusiv kontroll över andras utnyttjande 

av rättigheten vore det konstigt om någon som upplåtits en rätt att så göra, fritt kan överlåta 

nyttjanderätten till annan. Det råder även en allmän uppfattning om att en avtalspart, utifrån 

avtal- och obligationsrättsliga syften, inte hur som helst behöva acceptera en ny motpart.22 Detta 

gäller i synnerhet när det är av betydelse vem som utför en prestation.23 Vid publicering av 

böcker är det exempelvis av avgörande betydelse för förlaget att det är just den avtalade 

författaren som presterar ett manus. För författarens del är det av betydelse att hen själv 

kontrollerar vem som ska ges rätt att publicera sina böcker.  

 
Sammanfattningsvis kan konstateras att vad som ingår i en konkurs måste tolkas mot 

bestämmelser också utanför konkurslagstiftningen. Trots att egendomen uppfyller det kriterier 

och presumtioner som uppställs i reglerna om utmätning och konkurs kan det med anledning 

av sakrättsligt skyddade moment eller med hänsyn till egendomens beskaffenhet, vara så att 

egendomen är undantagen. Således blir en sådan genomgripande tolkning i den konkursrättsliga 

behandlingen av immaterialrättsligt skyddad egendom eller immaterialrättsliga avtal, av 

särskild betydelse.  

 

2.2.2 Sakrättsliga moment 
 
Begreppet sakrätt är vanligt förekommande inom juridiken. Dock presenteras det i litteraturen 

med något varierande formuleringar. Obligationsrätten anses omfatta interna 

                                                
19 Andreasson, 2010 s. 303. 
20 Se exempelvis 28 § URL, 43 § PL, 6 kap 4 § VmL.  
21 Andreasson, 2010 s. 169.  
22 Se bl. a. Andreasson, 2010 s. 52. Samt Håstad 1996, s. 449. 
23 Andreasson, 2010 s. 303. Se även reglerna om överlåtelse av licens i 6:4 VML, 6:43 PL samt 3:28 URL. 
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avtalsförhållandena. Sakrätten å andra sida, behandlar situationer när det obligationsrättsliga 

förhållandet kolliderar med anspråk från någon utomstående. Millqvist beskriver 

tredjemanskonflikten som att ”olika personer har framställt olika krav mot samma egendom av 

den karaktären att de inte kan tillgodoses samtidigt, utan skall något utav kraven accepteras 

så utesluts det andra”.24 Ett annat sätt att uttrycka det på är i vilken mån en rättighet har skydd 

mot konkurrerande anspråk från tredje part på motpartens sida.25 

 

Det finns inom sakrätten två huvudsakliga konfliktgrupper. Den första handlar om 

omsättningsskydd vilket berör frågor om godtrosförvärv där säljaren inte är den rätte ägaren, 

samt dubbelöverlåtelser där fler parter förvärvat samma rättigheter. Den andra konflikten 

kommer ut borgenärsskyddet och rör separationsrätt i motpartens konkurs. Denna uppsats 

kommer som utgångspunkt att ta sikte på just borgenärskyddet.  

 

Det finns inte i Sverige idag någon allmän ”sakrättslag” och det har eller aldrig tagits ett sådant 

initiativ från lagstiftarens sida, utan sakrätten regleras inom de olika rättsområdena, ur allmänna 

rättsprinciper samt utifrån praxis. För att uppnå en sakrättsligt skyddad position krävs att 

transaktionen följs av ett erkänt sakrättsligt moment. Kraven på sakrättsligt moment kommer 

av publicitetsprincipen som syftar till att ändrade äganderättsförhållanden ska vara synliga utåt. 

Genom transparenta transaktioner blir det svårare att fabricera sken- och 

efterhandskonstruktioner som kan drabba borgenärskollektivet genom att enskilda borgenärer 

otillbörligt gynnas framför andra.26 

 

Skyddet för transaktioner av lös egendom har under en längre tid dominerats av 

traditionsprincipen, vilken innebär att egendomen ska traderats och på så vis avskurit 

överlåtarens rådighet över egendomen, samt att den kommit i förvärvarens besittning. Detta 

krav har sedermera utvecklats och andra alternativa åtgärder, såsom registrering enligt 

lösöreköplagen och denuntiation, har tillkommit.27 För vissa transaktioner har emellertid kravet 

på sakrättsligt moment inte ansetts befogade eller ens tänkbara. Som exempel kan nämnas 

konsumentköp där traditionsprincipen sedan 2002 ersatts av en avtalsprincip vilken innebär att 

                                                
24 Millqvist, 2015 s. 15 f. 
25 Håstad, 1996 s. 16 i refererat till Hesslers bok Allmän sakrätt. 
26 Gregow,2013 s. 1063. 
27 Specialregler om märkt virke finns också men är ej tillämplig på annan lös egendom. Se lag (1944:302) om 
köpares rätt till märkt virke  
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sakrättsligt skydd uppstår i och med avtalsskrivning.28 Ett annat område där avtalsprincipen 

används är avseende transaktioner med immaterialrätter. Här har någon annan lösning 

överhuvudtaget inte ansetts möjlig, vilket kommer behandlas nedan (se avsnitt 3.2).29 

 

2.3 Konkurs- och massafordringar 
 
När ett konkursbeslut fattats är gäldenären som nämnt i en situation där hen inte längre kan 

betala sina skulder och den oförmågan är inte tillfällig. Detta innebär att när förfarandet väl 

inleds så finns det vanligen fler anspråk på betalning från borgenärerna än vad det finns 

tillgångar i konkursboet. Därav ingår det också i konkursförfarandet att avgöra vilka fordringar 

som kan göras gällande samt hur vissa av dessa fordringar ska prioriteras över andra.  

 

För att en fordran ska kunna göras gällande i konkursen är det en förutsättning att fordran 

uppkommit innan konkursbeslutet (5 kap 1 § KL). En fordran som får göras gällande i 

konkursen benämns konkursfodringar. Det är endast konkursfodringar som är berättigade till 

utdelning, men dess existens medför inte nödvändigtvis att den också är utdelningsberättigad.30 

Om en fordran uppkommer efter konkursen med anledning av konkursboets handlande utgör 

detta en prioriterad massafordran (11 kap 1 § KL). En massafordran innebär att konkursboet 

svarar för skulden såsom sin egen och att den därför ska få full utdelning i konkursen.31 

Massafordringar kan avse kontraktsenliga betalningsförpliktelser såsom när ett konkursbo 

fortsätter driva gäldenärens rörelse, exempelvis lokalhyra och royalty. 32  

 

Av detta kan förstås att det är av vikt för både konkursboet och en borgenär som vill göra sin 

fordran gällande, när en fordran uppstått. Ur en ändamålsenlig tolkning av 5 kap 1 § KL bör 

nämligen kunna utläsas att det inte är en förutsättning för att en fordran ska anses uppkommit 

innan konkursutbrottet, att omständigheten för borgenärens krav inträffat. Stöd för denna 

tolkning finns även i motiven till den nuvarande konkurslagstiftningen.33  En sådan fordran, 

som är beroende av flera eller framtida prestationer inträffar, kan beskrivas som att den är 

villkorad.34 Exempel på en sådan villkorad fordran är en författares royalty som är förutsatta att 

                                                
28 Gregow, 2013 s. 1062. 
29 Håstad 1996, s. 266. 
30 Welamson & Mellqvist 2013 s. 184. 
31 A.a. s. 244. 
32 Ibid. 
33 Prop. 1986/87:90 sida 123 
34 Welamson & Mellqvist 2013 s. 186. 
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förlaget säljer författarens böcker. I en sådan situation där fordran kan komma att fullgöras efter 

konkurstidpunkten blir alltså tolkningen av fordrans uppkomst av största betydelse eftersom 

det är avgörande för om det rör sig om en vanlig konkursfordran eller en massafordran. 

 

När en fordran ska anses uppkommit regleras emellertid inte varken i konkurslagen eller annan 

lag. Den litteratur och praxis som är vägledande för när en fordran ska anses uppkomma ger 

heller inga entydiga svar. En princip som använts är att det är den väsentliga grunden som är 

det avgörande momentet. Principen utgår från att det för varje fordran finns en eller flera 

omständigheter som är av väsentlig betydelse. Fordrans uppkomst knyter an till uppkomsten av 

dessa. Om dessa omständigheter är uppfyllda vid en given tidpunkt ska fordran anses 

föreligga.35 Vilka omständigheter som måste föreligga förefaller dock oklart. I rättsfallet NJA 

1981 s. 801 prövades principen på en mäklares fordran på provision. Mäklarens arbete var vid 

tiden för konkursen redan utfört men konkursboet genomförde därefter försäljning av 

fastigheten efter. Enligt HD var fordran på provision villkorad av att en försäljning 

genomfördes, och blev därmed fullbordad efter konkursen. Avgörande för HD var att 

provisionsfordringen hade en sådan väsentlig grund i vad som förekommit före 

konkursbeslutet.36 Av vikt är tycks därmed varit att mäklaren utfört sin prestation innan 

konkurstidpunkten. 

 

I NJA 2009 s. 291, anfördes att dock att den väsentliga grunden inte kan uppfattas som en 

tillämpning av en styrande rättsprincip, utan det torde närmast vara att förstå som ett sätt att 

legitimera eller bekräfta en slutsats som vilar på de överväganden som det särskilda fallet 

föranleder. Denna utgångspunkt har även bekräftats i ett senare rättsfall (NJA 2013 s 725), där 

domstolen framhöll att det inte finns någon för alla fall gällande princip för att bestämma när 

en fordring ska anses ha uppkommit och att huruvida fordringen ska anses ha uppkommit vid 

en viss kritisk tidpunkt, trots att den vid det tillfället inte var fullgången, är i hög grad beroende 

av ändamålet med den regel som ska tillämpas. 

 

2.4 Konkursinstitutets betydelse i en licenstagares konkurs 
 

                                                
35 NJA 2009 s. 29. 
36 Håstad, 1996 s 422. 
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Sammantaget kan konstateras att huruvida ett konkursbo har rätt att förfoga över en licens eller 

licenstillverkade exemplar, samt under vilket ansvar ett sådant förfogande sker är bl.a. beroende 

av två saker. För det första måste avgöras om det finns ett sakrättsligt skydd samt vad som 

omfattas av skyddet. Exempelvis, om ett licensavtal är sakrättsligt skyddad omfattar skyddet 

också då ett lager som består av redan innan konkursutbrottet tillverkade exemplar? För det 

andra måste det avgöras om en fordran som uppkommer med anledning av ett konkursbos 

förfogande, utgörs av en vanlig konkursfordran som licensgivaren får bevaka, eller om boet ska 

anses inträtt i avtalet under massaansvar och licensgivaren då har rätt till betalning ur massan.  

För att avgöra det måste det i sin tur undersökas när en fordran anses uppkommit. En sådan 

tolkning görs enligt utifrån ändamålet med de regler som följer av sak- och konkursrätten samt 

immaterialrätten. Ovan har nu redogjorts för de konkurs- och sakrättsliga ändamålen. I nästa 

kapitel ska undersökas hur dessa syften förhåller sig till immaterialrätten samt vilka särskilda 

ändamål som finns där. 
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3 Immaterialrättens särdrag i konkurs 
 

3.1 Allmänt om immaterialrätt 

Genom immaterialrätten skyddas intellektuella prestationer och kännetecken mot obehörigt 

utnyttjande. Annorlunda uttryckt kan man säga att reglerna utgörs av ensamrättskonstruktioner 

som syftar till att tillförsäkra rättighetsinnehavarnas befogenhet att kontrollera utomståendes 

tillgodogörande av sina intellektuella prestationer. En sådan kontroll har implementerats genom 

att ett utnyttjande av immaterialrätten måste ske med rättighetsinnehavarens samtycke.37  

 

Eftersom det i samhället finns en efterfrågan på konkurrens som gynnar marknaden, att 

uppfinnare ska fortsätta finna lösningar på olika problem och på ett berikande kulturliv är det 

viktigt att det finns incitament för människor att skapa. En förutsättning för detta är att den som 

skapat en produkt eller prestation också kan åtnjuta en vinning av att dela med sig av sin 

skapelse. Därav har lagstiftaren sett till att det är rättighetsinnehavaren som ska kontrollera den 

ekonomiska nyttan. Immaterialrätterna är således till sin karaktär förmögenhetsrättigheter.  

 

Det finns emellertid också en annan gemensam princip vilken leder till att ensamrätten inte är 

obegränsad. Här måste nämligen andra intressen vägas in såsom en konkurrenskraftig och fri 

marknad. Av det följer att ensamrätten som regel ger innehavaren rätt att styra över när en 

skyddad produkt för första gången sätts på marknaden.38 Efter att produkten satts på marknaden 

med rättighetsinnehavarens samtycke är ensamrätten för just det specifika exemplaret 

förbrukad eller annorlunda uttryckt konsumerad. Detta innebär i korta drag att den som 

förvärvar exemplaret inte är bunden av rättighetsinnehavarens samtycke för att disponera över 

sitt exemplar och kan således fritt sälja det vidare, låna ut det osv. I en licenstagares konkurs 

blir detta särskilt intressant eftersom den som med rättighetsinnehavarens samtycke fått lov att 

föra ut licenstillverkade varor på marknaden är en gäldenär som inte längre har rätt att råda över 

sina tillgångar. Frågan blir då om licensen i en konkurs blir värdelös eller om konkursboet på 

något vis kan ta över gäldenärens erhållna samtycke. För att undersöka den frågan krävs 

emellertid också en undersökning om hur immaterialrätten i allmänhet korrelerar med 

konkursrättsliga regler. 

 

                                                
37 Se bland andra, bestämmelserna i 1 kap 10 § VML, 1 kap 3 § PL samt 1 kap 2 § URL 
38 Maunsbach & Wennersten, 2015 s. 46. 
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Här bör även nämnas att regeln om konsumtion är oåterkallelig och tvingande och kan således 

inte avtalas bort. Detta fastställde EU-domstolen i ett mål avseende ett överlåtelseavtal där det 

intagits ett förbud för förvärvaren att vidareförsälja varorna. Domstolen yttrade att konsumtion 

inträder då varan för första gången förs ut på marknaden av rättighetsinnehavaren själv eller av 

någon med dennes samtycke. Ett avtalsvillkor om att någon vidareförsäljning inte får ske har 

endast avtalsrättslig verkan mellan parterna. Konsumtionen inträder oavsett anledning för 

överlåtelsen.39 

 

Vanligtvis delas de immateriella rättigheterna in i två huvudgrupper. Den första gruppen består 

av upphovsrätten och därtill närstående rätter (litteratur, konst m.m.). Den andra gruppen 

omfattar de som traditionellt sätt räknas till det s.k. industriella rättsskyddet, såsom patent-, 

design och växtförädlarrätt. Hit hör också känneteckensrätter såsom varumärkesrätt och 

firmarätt.40 Lagarna har en hel del gemensamma drag såsom ensamrättskonstruktionen. Men de 

är också tämligen olika eftersom de har sina egna särskilda ämnessfärer. Dock är det inte 

ovanligt att gränsdragningarna är otydliga och lagarna ibland överlappar varandra. Inte heller 

är det ovanligt att flera skydd aktualiseras samtidigt såsom både upphovsrätt och mönsterrätt.41 

 
Eftersom allt fler företeelser inom immaterialrätten överlappar varandra kan uppdelningen 

mellan upphovsrätten och de industriella skydden te sig som något föråldrat. Men uppdelningen 

har fortfarande en viss betydelse inte allra minst för de sakrättsliga förhållandena. Detta med 

anledning av att upphovsrätten uppstår vid skapandet, medan ett flertal industriella rättigheter 

uppkommer genom registrering och därigenom kan bli föremål för utmätning.42 

 

3.2 Immaterialrätt och sakrätt 

 
Sakrättens förhållande till immaterialrätten är ett relativt outforskat område. Den 

immaterialrättsliga lagstiftningen innehåller endast ett fåtal obligationsrättsliga regleringar men 

erbjuder föga vägledning till hur frågor om tredjemansskydd skall hanteras.43 Rättskällorna 

utgörs i huvudsak av ett mindre antal avgöranden från HD och en begränsad doktrin. Vad som 

emellertid har präglat den fortsatta rättsutvecklingen kring sakrätt och immaterialrätt, är att de 

                                                
39 EU-domstolens mål C-16/03 Peak, punkt 52–55. 
40 Persson & Wolk, 2002 s.41. 
41 Levin, 2016 s. 8. 
42 Levin, 2002 s.19. 
43 Reglering om pant i immaterialrätt och tredjeparts förhållanden finns (se exempelvis 12 kap PL). Pant omfattas 
dock av ett registreringssystem varför dessa regler lämpar sig dåligt som vägledning för immaterialrätter generellt. 
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immateriella rättigheterna anses tillhöra kategorin lös egendom och därigenom ska betraktas 

som avgränsade förmögenhetsobjekt. Att det är lös egendom kommer från definitionen i JB om 

vad som utgör fast egendom (se 1 kap 1 § samt 2 kap 1–3§§ JB). E contrario är all egendom 

som inte är fast egendom att anses som lös egendom. Lös egendom kan i sin tur delas in i tre 

olika slags egendom. Först kan nämnas lösöre som omfattar flyttbara saker, såsom båtar, bilar 

varor av olika slag m.m. Därefter finns byggnad på annans grund. I sista gruppen tillkommer 

olika slags rättigheter såsom panträtt, nyttjanderätt, fordringsrätter samt immaterialrätter.44 

 

Trots att den förhärskande uppfattningen är att immaterialrätter ska betraktas som 

förmögenhetsobjekt, har de i förhållande till övriga förmögenhetsobjekt en särskild karaktär. 

En immaterialrätt bygger på en sammansättning av regler som är till för att skydda intellektuella 

idéer och prestationer. Skyddet består i en exklusiv ensamrätt att utnyttja idéen eller 

prestationen och på så vis kunna begränsa konkurrensen på marknaden. Det är alltså ett av 

lagstiftaren accepterat monopol. En ytterligare distinktion följer av att en immaterialrätt såsom 

immateriell, är delbar och med fördel kan utnyttjas av flera samtidigt.45 Gemensamt är 

emellertid att immaterialrätter precis som andra förmögenhetsobjekt kan bli föremål för både 

överlåtelse genom försäljning samt upplåtelse såsom nyttjanderätt. Hur immaterialrätter med 

hänsyn därtill ska behandlas sakrättsligt leder till flera komplicerade frågor. Vilka sakrättsliga 

moment kan till exempel krävas för att en överlåten eller upplåten immaterialrätt ska erhålla 

separation i motpartens konkurs?  

 

Tradition torde vara uteslutet eftersom immaterialrätten till dess karaktär varken går att tradera 

eller att besitta. Denuntiation är inte heller praktiskt möjligt eftersom det vanligen inte finns en 

tredje part att denuntiera. Registrering förutsätter ett reglerat register vilket idag inte finns och 

antagligen skulle vara för ekonomiskt omfattande i relation till fördelarna.46 I brist på 

sakrättsliga moment kom därför den rådande uppfattningen att bli att sakrättsligt skydd 

avseende immaterialrätt uppstod i och med avtalet.47 Detta har sedermera bekräftats av HD i 

både NJA 2009 s 695, som gällde bättre rätt vid dubbelöverlåtelse samt NJA 2010 s 617 som 

rörde återgång efter giltig hävning (se avsnitt 4.4). Avgörande för frågan om rättighetens 

övergång får därmed bedömas mot bakgrund av avtalets innehåll.48 

                                                
44 Håstad 1996, s. 41. 
45 Levin, 2002 s. 22; Levin & Wolk, s. 40 
46 Andreasson, 2010, se avsnitt 16.3.4 
47 Se HD:s domskäl i NJA 2010 s 617 p 10 samt NJA 2009 s 695. 
48 Millqvist 2015 169f. 
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3.3 Utmätning av immaterialrätt 

 
De immateriella rättigheterna innefattar ett flertal regleringar som inskränker möjligheten att 

överlåta, pantsätta eller utmäta dem. För att veta vad som gäller för immaterialrätter i konkurs 

eller hur de i övrigt kan användas som säkerheter räcker det därför inte att endast se till den 

immaterialrättsliga lagstiftningen eller enbart reglering om sak- och konkursrätt. Bedömningen 

måste göras utifrån både immaterialrätten och sakrätten, samt annan närliggande lagstiftning.49  

 

Som framgått ovan så fordrar det att en tillgång är utmätningsbar för att den ska ingå i en 

konkurs. Eftersom immaterialrätter kategoriseras som lös egendom innebär detta att de i princip 

också utmäts enligt reglerna i utsökningsbalken om utmätning av lös egendom.50 Trots 

utsökningsbalkens regler är inte utmätning av immaterialrätter en enkel procedur. De 

immateriella rättigheternas särskilda karaktär och rättigheternas ofta personliga prägel utgör 

många gånger ett hinder för utmätning. 

 

Upphovsrätten torde vara den immaterialrätt som är särskilt säregen när det kommer till 

reglerna om utmätning. En upphovsrätt till litterära eller konstnärliga verk kan nämligen aldrig 

tas i anspråk för utmätning hos upphovsmannen själv. Detta utmätningsförbud, som stadgas i 

42 § URL, gäller även vid utmätning hos någon som förvärvat upphovsrätten på grund av arv, 

gåva eller testamente. Av förarbetena framgår att det bakomliggande motivet till denna regel är 

att en överlåtelse av upphovsrätt inte endast berör upphovsmannens ekonomiska utan även hens 

personliga intressen (jmf också motivet till de a prioriska överlåtelseförbudets omfattning i 

avsnitt 2.2.1.).51 Har rätten däremot överlåtits bryts förbudet och rätten kan utmätas hos 

förvärvaren. Utmätningen kan då även innefatta utbetalda eller stående krav på vederlag från 

upphovsmannen.52  

 

Här lämpar det sig att redogöra för den särskilda termologi som används i den upphovsrättsliga 

lagstiftningen. I 3 kap URL används nämligen begreppet överlåtelse både vad avser upplåtelser 

och överlåtelser. Mot bakgrund av att de överlåtelseförbud som framgår i andra 

                                                
49 Levin, 2002 s.23 
50 Millqvist, 2002 s.52. 
51 Möller, 1997 s. 16 f. 
52 Levin, 2016 s. 81. 
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immaterialrättsliga lagar uttryckligen endast avser licenser skulle det kunna antas att begreppet 

överlåtelse i 28 § URL endast avsåg upplåtelser. Det framgår dock i förarbetena att 

upphovsmannen även vid överlåtelser har ett fortsatt personligt intresse i verket. Då annat inte 

avtalats bör därför förfoganderätten endast få utövas av den som upphovsmannen själv valt.53 

 

En annan regel som gör upphovsrätten unik är att ensamrätten utgörs av två typer av rättigheter; 

en ekonomisk och en ideell. Den ideella rätten framgår av 3 § URL och innebär i korta drag att 

upphovsmannen alltid ska namnges i samband med sitt verk, att verket inte får ändras på så vis 

att ändringen kränker upphovsmannens litterära eller konstnärliga anseende eller egenart. 

Verket får inte heller göras tillgängligt i en form eller ett sammanhang som är kränkande. Den 

ekonomiska ensamrätten, vilka regleras i 2 § URL, består dels av rätten att förfoga över verket 

genom att framställa exemplar av verket, dels rätten att göra verket tillgängligt för allmänheten. 

Det är endast de ekonomiska rättigheterna som kan överlåtas, vare sig det sker frivilligt eller 

genom exekutiv försäljning. De ideella rättigheterna stannar hos upphovsmannen.54 

 

Vad avser patent och varumärken som föremål finns egentligen inga större problem. Båda är 

förmögenhetstillgångar som inte sällan utgör starka tillgångar för bolag. Dessutom kan de 

överlåtas i sin helhet. Varumärken kan även överlåtas i samband med överlåtelse av 

näringsverksamhet eller tillsammans med de varor eller tjänster det representerar (se 6 kap 1 § 

VmL). Att patent får utmätas och ingå i en konkurs kan också utläsas av 54 § 2 stycket PL som 

stadgar att patentet inte får förklaras ha upphört under tiden för ett utmätningsförfarande.  

 

För registrerade varumärken finns inte heller några generella hinder gällande utmätning vare 

sig i VmL eller UB. För inarbetande varukännetecken gäller dock att dessa inte får utmätas (10 

kap 9 § VmL) separat. Däremot ingår de i innehavarens konkurs.55 Trots att det inte i lag finns 

några hinder för utmätning av registrerade varumärken finns det emellertid andra skäl som talar 

för att utmätning ändå inte alltid är motiverat. Ett varumärkets huvudsakliga funktion är att 

fungerar som ett kännetecken för de varor eller tjänster den representerar. På så vis ligger också 

värdet i att den tilltänkta kundkretsen när den ser varumärket förknippar detta med ett specifikt 

kommersiellt ursprung och därför kan urskilja märket från andra. Det värdet skulle vid en 

                                                
53 SOU 1956: 25, s. 289. 
54 Millqvist, 2002 s. 64 om överlåtelse och utmätning av upphovsrätt. 
55 Millqvist, 2002 s. 60. 
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exekutiv försäljning av varumärket ofta bli meningslöst för en förvärvare eftersom denne inte 

erhåller någon rätt till de varor eller tjänster förknippat med varumärket.  

 

Millqvist frågar sig om detta tyder på att varumärket, genom en extensiv tolkning av 5 kap 5 § 

UB, på grund av sin beskaffenhet i vissa fall helt borde vara undantagna utmätning när det sker 

separat från den verksamhet det är knutet till. Även 4 kap 3 § om val av utmätningsegendom 

torde tala för en sådan tolkning. Han påpekar emellertid att detta inte vore lämpligt för alla 

varumärken och att det bör finnas åtminstone en principiell möjlighet att utmäta varumärken. 

Exempelvis finns det numera de varumärken som fått en såpass stark ställning på marknaden 

att det har ett eget värde och kan omsättas som en självständig tillgång. Därmed får en 

bedömning göras i det enskilda fallet.56  

 

3.4 Sammanfattning om immaterialrätt och konkurs 
 

Som utgångspunkt kan konstateras att det i vart fall inte finnas några generella hinder mot att 

utmäta immaterialrätter eller låta dem ingå i konkurs. För att utmäta en immaterialrätt måste 

givetvis övriga generella regler om utmätning vara uppfyllda (se avsnitt 2.2.1). Exempelvis 

måste rättigheten vara överlåtbar. Som tidigare konstaterat så gäller för samtliga 

immaterialrättigheter att upplåtna licenser (samt överlåten upphovsrätt) att om ingen särskild 

rätt avtalats för förvärvaren att överlåta upphovsrätten vidare föreligger det ingen sådan 

möjlighet.57 Om så är fallet ska således rättigheten med utgångpunkt i kraven för utmätning inte 

ingå i konkursen.58 För upplåtna immaterialrätter (överlåtna upphovsrätter) blir det vid en 

konkurs eller utmätningssituation fråga om vilka avtalade inskränkningar kring detta som måste 

respekteras (om inget avtalat så gäller dock överlåtelseförbudet). En gemensam uppfattning 

tyder på att bindningar som vilar på förvärvaren exempelvis angående royalty, bör respekteras 

men med viss reservation för det fall bindningarna tillkommit i syfte att försvåra eller förhindra 

utmätning hos förvärvaren. Avtalsvillkor som i ett överlåtelseavtal är framtagna i ett sådant 

syfte torde dock vara ogiltiga.59 Därutöver finns det anledning att, som nu ovan nämnt, även ta 

                                                
56 Millqvist, 2002 s. 61. 
57 SOU 2011:32 s. 178 f. Upphovsrättsutredningen fick 2008 i uppdrag att göra en översyn av reglerna om 
upphovsrättens övergång. Avseende 28 § fanns det en bakomliggande kritik om b.la. det presumerade förbudet 
om överlåtelse. Många ansåg att bestämmelsen skulle ändras så att presumtionen istället var att rätten fritt kunde 
överlåtas om inget annat avtalas. Utredningen konstaterade dock att det inte inkommit några materiella synpunkter 
varför innehållet förblev oförändrat. 
58 Jfr med 5 kap 5 § UB. 
59 Se exempelvis Levin 2016 s. 81 samt Millqvist, 2002 s. 64 f. 
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hänsyn till immaterialrättens ändamål och dess många gånger särskilda personliga karaktär. 

Detta i synnerhet då inga tydliga besked ges av varken lag eller avtalet. I det följande kapitlet 

kommer därav mot bakgrund av de föregående, studeras hur ett licensavtal ska behandlas i en 

licenstagares konkurs.  
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4 Immaterialrättsliga licenser i konkurs 
 
En upplåtelse av en immaterialrätt betecknas vanligen som en licens. Förenklat sett innebär en 

licens att rättighetsinnehavaren genom avtal låter en licenstagare förfoga över rättigheten på ett 

sätt som utom avtalet hade betraktats som ett intrång.60 Licensen kan upplåtas efter ett antal 

olika modeller. Den kan exempelvis endast avse visst förfogande, vara begränsad i både tid och 

för visst område. Vidare kan licensen vara exklusiv, vilket innebär att varken licensgivaren eller 

någon annan får lov att förfoga över rättigheten på ett sätt som täcks av licensavtalet. Licensen 

kan också vara icke-exklusiv på så sätt att licensgivaren själv, eller annan, konkurrerar med den 

första licenstagaren.61 Som med mycket annat på kontraktsrättens område är immaterialrättsliga 

licenser till stor del oreglerade, inte minst vad gäller insolvensrättsliga situationer.62 

 

En första fråga som uppkommer vid en licenstagares konkurs är om licensavtalet 

överhuvudtaget ska ingå i konkursen. Som tidigare nämnt innehåller samtliga 

immaterialrättslagar ett a prioriskt överlåtelseförbud vilket innebär att uttryckligt samtycke från 

rättighetsinnehavaren måste inhämtas för att licensen ska få överlåtas vidare. Om ett sådant 

samtycke inte föreligger kan licensen inte utmätas och därmed heller inte ingå i en konkurs.  

För upphovsrätten finns dock ett undantag för kravet på samtycke. Av 28 § framgår att en 

upphovsrätt som överlåts tillsammans med en verksamhet i vilken den ingår, eller till och med 

en del av verksamheten, får ske utan samtycke. Det är däremot alltjämt överlåtaren som 

ansvarar för att förvärvaren fullgör de skyldigheter som ankommer på licenstagaren enligt 

licensavtalet.63 Således är det endast de avtalade rättigheterna som kan överlåtas. Rättigheterna 

ingår i konkursboet vilket innebär att boet ges samma möjlighet till överlåtelse i dessa fall. I 

doktrin har det förekommit diskussion om denna överlåtelsemöjlighet är beroende av om 

licensen börjat utnyttjas eller inte. Ett förlag gör exempelvis sällan några större investeringar 

innan licensen börjar nyttjas. Därmed har licensen heller inte inneburit att det vid tiden för 

konkursen finns mindre pengar till borgenärskollektivet. Möller har hävdat att det vore 

motiverat att en upphovsman i dessa fall inte ska behöva tåla att licensen överlåts.64 Något 

                                                
60 Arnerstål, 2014 s. 46. 
61 Renman Claesson 2002 s.160 f. 
62 M. Levin, 2016 s. 385. 
63 Överlåtarens ansvar kvarstår även i det fall överlåtelse sker med samtycke om inte borgenären godtar att hens 
ansvar upphör. Dock kan samtycke till överlåtelse ses som ett konkludent medgivande av upphörande ansvar. Se 
Möller, 1988 s. 646. 
64 Möller, 1988 s. 644 ff. 
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sådant specifikt undantag finns emellertid inte och har heller inte prövats (tidpunkten för 

licensen utnyttjande kan dock få betydelse för konkursboets inträdesrätt, se avsnitt 4.3). 

 

Något liknande undantag från samtycke som i 28 § URL finns inte vad gäller överlåtelse av 

patent- och varumärkeslicensavtal vad gäller överlåtelser av licensen i sig eller av en 

verksamhetsgren. Detta har på flera håll kritiserats i synnerhet vad avser patentlicenser.65 

Domeij har exempelvis hävdat att inträde i vissa fall är möjligt, trots att detta skulle innebära 

att boet gavs en bättre rätt än gäldenären. Då en licenstagare överlåter delar av sin verksamhet 

så finns det praktiska skäl som talar för att licenser som rörelsen är baserade på ska kunna följa 

med. Detta gäller särskilt om licenstagaren investerat stora summor i utvecklingen. Om 

licensgivaren vill skydda sin rättighet från att överlåtas fordras då att istället använda sig av 

avtalsrättsliga medel. Domeij förespråkar i dessa fall att föra in en så kallade change-of-control 

klausul i licensavtalet, vilken ger en hävningsrätt för licensgivaren i fall av ägarförändringar.66 

En bedömning av klausulen måste dock enligt Domeij göras i det enskilda fallet. Licensgivaren 

måste kunna visa att det föreligger godtagbara skäl att motsätta sig att investeringarna övertas 

av en annan part 

 

Både patent- och varumärkeslicenser utgör ofta betydande värden för en rörelses drift och det 

är ur ett borgenärsperspektiv många gånger väsentligt att dessa värden gå att realisera. Kritiken 

bör därmed anses befogad. Å andra sidan torde det inte vara endast ett förbiseende att 

lagstiftaren valt att inte införa ett undantag för överlåtelse även i samband med en del av en 

rörelse.67 För varumärken finns exempelvis en presumtion om att varumärke innefattas i en 

överlåtelse av en rörelse till vilket märket hör (6 kap 1 § stycke 2). Det framgår emellertid inte 

varken av lag eller förarbeten att regeln också skulle vara tillämplig på licensfallet.68 Dessutom 

har man uttryckligen preciserat ett undantag för andra immaterialrättslicenser.69 För de fall en 

analogi från upphovsrättens 28 § vore tillämplig på övriga licensrätter, t.ex. på så vis att en 

licens kan ingå i en överlåtelse av en verksamhetsgren, kommer detta emellertid endast, likt för 

                                                
65 Se bl. a. Andreasson, 2010 s. 304; Persson, 2002 s. 80. 
66 Domeij, 2010 s. 335. 
67 Den 1 juli 2011 trädde den nuvarande varumärkeslag (2010:1877) i kraft. Någon diskussion kring att ge 
möjligheten att överlåta licensen tillsammans med rörelsen i vilken den ingick diskuterades inte i 
lagstiftningsarbetet. 
68 Möller, 1988 s. 646 f. 
69 Se utöver 28 § URL även 7 kap 1 § VäxtfL, 8 § KML, och 26 § ML. 
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upphovsrätten, avse rättigheter och inte skyldigheter. Det i och med det allmänna förbudet mot 

gäldenärsbyte.70 

 

Utifrån vad som nu sagts kan konstateras att en förutsättning för att en licens ska kunna utmätas 

och likaledes bli föremål för en konkurs krävs att licensen kan överlåtas. För att en överlåtelse 

av en licens ska få ske fordras dock också att sådant samtycke föreligger från 

rättighetsinnehavaren att de a prioriska överlåtelseförbudet avseende immaterialrättsliga 

licenser kan åsidosättas. Alternativt gäller att licensen kan överlåtas i samband med den rörelse 

som den är knuten till. 

 

Som ovan diskuterat kring det sakrättsliga skyddet ska detta avseende immaterialrätter tolkas 

mot bakgrunden av avtalet (se avsnitt 3.2). Därutöver har även konstaterats att de a prioriska 

överlåtelseförbuden har sakrättslig verkan i en licenstagares konkurs (se avsnitt 2.2.2). Att 

licensgivaren, om överlåtelseförbudet inte avtalats bort, har sakrättsligt skydd avseende 

licensen får i det närmsta därmed anses självklart. Detta har betydelse i två avseenden. För det 

första är ett konkursbo skyldigt att prestera med massaansvar i avtal som är sakrättsligt 

skyddade i konkursen.71 För det andra så innebär det också att en licensgivare har en 

separationsrätt i boet om avtalet hävs (jmf avsnitt 2.2.1). Frågan är därför om boet kan hindra 

licensgivaren från att göra sin separationsrätt gällande genom att inträda som part i licensavtalet 

och således fortsätta utnyttja licensen. Vidare aktualiseras frågan om vad som gäller för fall där 

sakrättsligt skydd inte föreligger gällande licensavtalet, eller då avtalet inte hävs eller inträde 

görs gällande. Innebär det då att boet kan fortsätta utnyttja avtalet utan att licensgivaren 

berättigas ett massanspråk i konkursen eller kan licensgivaren då på någon annan grund häva 

avtalet? 

 

4.1 Gäldenärens avtal 

 
För att utröna vad som händer med ett immaterialrättsligt licensavtal i en licenstagares konkurs 

är det lämpligt att först se över vad som allmänt gäller för gäldenärens avtal. Till en början kan 

nämnas att när ett konkursförfarande inleds innebär detta att gäldenären förlorar rådigheten över 

                                                
70 Jfr dock även 6 kap. 4 § VML om att en licenstagare inte får överlåta sin rätt vidare utan samtycke av innehavaren 
av kännetecknet. Detta är emellertid en annan fråga om verksamhetsgrenen, i vilken licensen ingår, får överlåtas 
utan samtycke. 
71 Håstad 1996, s. 398 f. 
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sina tillgångar.72 För ett licensavtal innebär detta att den licenstagare som licensgivaren ingick 

avtal med inte längre råder över licensens nyttjande. Istället utses en konkursförvaltare som 

troligtvis inte besitter de kvalitéer som fick licensgivaren att ingå avtalet med licenstagaren. 

Med detta är inte sagt att förvaltaren inte på ett godtagbart sätt kan svara för avtalets 

förpliktelser. Förvaltarens huvudsakliga ansvar är emellertid inte gentemot licensgivaren, utan 

gentemot hela borgenärskollektivet. Förvaltarens uppgift är att avveckla konkursen genom att 

ta tillvara på de tillgångar som sedan ska utvinnas ur boet för att i största mån täcka samtliga 

borgenärers fordringar (7 kap 8–10§§ KL). 

 

Syftet med rådighetsavskärningen är att tillförsäkra det krav på likabehandling som 

konkursinstitutet uppställer. Gäldenären ska inte själv kunna välja vilka borgenärer som ska 

prioriteras eller för den delen kunna undandra egendom från konkursboet. Förvaltaren har till 

uppgift att på ett optimalt sätt verka för att infria konkursen huvudsyfte – att i största mån täcka 

borgenärernas fordringsanspråk.73 För att möjliggöra detta krävs det inte sällan att konkursboet 

behöver ingå ett flertal avtal. Exempelvis kan det vara svårt till en början att få ut likvida medel 

ur boet varför boet ofta väljer att ingå kreditavtal.74 Situationen innebär ingen större 

problematik utan boet kan, så till vida det inte är till men för konkursen, ingå avtal. För att hitta 

en villig kreditgivare (eller annan avtalspart) är det dock nödvändigt att säkerhet för boets 

prestation kan tryggas. Detta tillgodoses genom att motparten får en massafordran som boet 

svarar för under massaansvar. Med massaansvar aves att de fordringar som uppkommer under 

massaansvaret ska ges prioritet på utdelning ur konkurstillgångarna framför vanliga 

konkursfordringar.75  

 

Intressant för denna uppsats är emellertid i vilken utsträckning konkursboet är ansvarigt för 

fordringar som grundas i avtal ingångna före konkursen men som ännu inte fullgjorts. Blir dessa 

till sin karaktär konkursfordringar eller finns det även här fordringar som bör erkännas en 

särskild förmånsrätt med anspråk i massan? Gäldenärens avtal utgör inte sällan de viktigaste 

tillgångarna, varför det kan föreligga starka incitament för boet att verka för att avtal fullbordas. 

Tillgångar kan nämligen realiseras inte bara genom försäljning eller fordringsindrivningar, utan 

även genom ett fortsatt utnyttjande av gäldenärens avtal och rättigheter. Detta oaktat om det 

                                                
72 Welamson & Mellqvist 2013 s. 25. 
73 Heuman, 2014 s. 171. 
74 Håstad, 1996 s. 398. 
75 Möller, 1988, s 31. 
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sker i samband med en fortsatt drift av verksamheten eller endast utgöra ett led i att avveckla 

verksamheten.76 

 

Trots att detta är en fråga som aktualiseras i de flesta konkursförfaranden så finns det i den 

svenska lagstiftningen ingen enhetlig reglering om det insolvensrättsliga förfarandets inverkan 

på en gäldenärs kontraktsförhållanden. Lagstadgat reglering återfinns endast avseende några 

avtalstyper, bland annat för köpeavtal och upplåtelse av hyresrätt. För andra oreglerade 

avtalstyper är det därmed mer osäkert vad som gäller. Den vägledning som står till buds är 

allmänna principer, möjliga analogier och en begränsad praxis. 

 

Beträffande de konkurs- och sakrättsliga principer som kan tillämpas på gäldenärens avtal så 

kan utläsas att det finns olika rättigheter och skyldigheter som måste beaktas. Till en början så 

måste det göras en åtskillnad mellan sådana avtal som åtnjuter sakrättsligt skydd och de avtal 

som inte gör det. Avseende de förstnämnda föreligger det som ovan nämnt en skyldighet för 

boet att under massaansvar fullgöra gäldenärens prestation.77 Motsatsvis gäller för avtal som 

inte är sakrättsligt skyddade att boet inte är tvunget att prestera, utan motparten får vid utebliven 

prestation bevaka sin fordran i konkursen. Detta betyder emellertid inte att boet nödvändigtvis 

är hindrat från att fullborda avtalet. Det är därför också nödvändigt att undersöka vilken rätt ett 

konkursbo har att kräva fullgörelse av avtalet. Men också, om detta innebär ett åtagande under 

massaansvar eller inte.78  

Ur motpartens perspektiv blir det givetvis istället en fråga om denne, oavsett sakrättsligt skydd, 

måste fullfölja avtalet trots konkursen.79 För vissa transaktioner kanske det är oväsentligt för 

en medkontrahent vem denne presterar till, eller om motprestationen fullgörs av gäldenären 

själv eller dennes konkursbo. Andra gånger är det helt avgörande. Motprestationen kan 

exempelvis ha en sådan personlig prägel att det är otänkbart att någon annan än gäldenären 

utför den. Det är en invändning som ofta aktualiseras avseende immaterialrätter.  

Avtalsrelationen kan också likt licensavtal vara av löpande karaktär där en licensgivare inte vill 

riskera att få en ny motpart som denne själv inte valt, i händelse av att konkursboet överlåter 

avtalet.  

                                                
76 Möller, 1997, s. 15. 
77 Håstad, 1996 s. 398 f. 
78 Möller, 1988 s. 53. 
79 Håstad, 1996. 399. 
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Fastställt är dock att en konkurs i huvudsak inte automatiskt medför att en gäldenärs 

avtalsförhållanden upphör. Utan utgångspunkten torde vara att avtalsförhållandet består vid 

endera partens konkurs, utan att den solventa parten får ett massaanspråk på fullgörelse.80 

Problematiken uppstår således när medkontrahenten har rätt att häva avtalet och när 

konkursboet genom inträde i avtalet kan förhindra att så sker. 

 

4.2 Licenstagarens konkursbos inträde i immaterialrättsliga licensavtal 
 

Vad avser konkursboets inträdesrätt finns inte heller här några enhetliga regler. Beroende på 

vilken avtalstyp det är fråga om kommer således inträdesrätten att variera. För de avtalstyper 

där det inte finns någon lagstiftning råder osäkerhet om vad som gäller.81 Huruvida en 

licenstagares konkursbo kan inträda i licensavtalet, dvs. att genom massaansvar eller ställd 

säkerhet hindra licensgivarens hävning, är följaktligen en högst oklar fråga. En vanlig 

uppfattning tycks emellertid vara att immaterialrättsliga licensavtal ska tolkas med 

utgångspunkt i analogier från 63 § KöpL och 12 kap 31 § JB.82 

 

4.2.1 Inträde och hävning 
 

I jämförelse med vad som gäller för hyresrättsliga förhållanden skulle licensgivaren åtnjuta 

separationsrätt, likt hyresvärden har separationsrätt till den upplåtna hyresrätten. Separationen 

kan göras gällande i fall då det avtalsrättsliga förhållandet upphör med anledning av konkursen. 

När hävning i konkursen kan göras gällande för hyresförhållanden framgår av 12 kap 31 § JB. 

Här kan utläsas att både hyrestagarens konkursbos hävning/inträdesrätt och hyresvärdens 

hävningsrätt är beroende av om gäldenären innan konkursen tillträtt hyresrätten eller ej. Om 

tillträde inte skett gäller nämligen att hävning sker med omedelbar verkan (12 kap 6 § 2 stycket). 

Konkursboet har här en ovillkorlig hävningsrätt, medan hyresvärden har rätt att häva avtalet 

om inte säkerhet ställts inom en vecka från konkursen. 

 

Om tillträde har skett och hyresrätten avser en lokal, gäller emellertid att avtalet endast kan 

sägas upp med beaktande av den uppsägningstid som regleras i 12 kap 6 § JB.83 Denna 

                                                
80 Möller, 1988 s. 54. 
81 Tuula, 2003 s 21. 
82 Se exempelvis Andreasson 2010 s. 305; Möller 1988, s. 632; Domeij 2010 s. 353. 
83 Se också 12 kap 4 § 2 stycket 5 p. 
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uppsägningsrätt är tvingande och kan således inte avtalas bort.84 Av detta kan utläsas att 

eventuella hävningsklausuler som är menade att aktualiseras vid ena partens insolvens inte 

kommer inverka på inträdesrätten. Konkursboets inträde i hyresavtalet måste efter anfordran 

ske inom loppet av en månad om inte annan godtagbar säkerhet ställs (12 kap 31 § 3 stycket 

JB). Om så inte sker har istället hyresvärden rätt att säga upp avtalet. 

 

Även 63 § KöpL stadgar att inträdet/hävning tar sin utgångspunkt i när avtalets förpliktelser 

aktualiseras. Av bestämmelsen följer att en avtalspart måste acceptera att motpartens konkursbo 

inträder i avtalet. Om tiden är inne för den solvente partens fullgörelse har denne rätt att kräva 

att boet antingen fullgör sin prestation eller ställer en godtagbar säkerhet för vederlaget. Om 

inte tiden för den solventa partens fullgörelse är inne, får denne ändå kräva säkerhet om det av 

särskild anledning är nödvändigt för att skydda sig mot en förlust. Om godtagbar säkerhet inte 

ställs enligt ovan och ett anteciperat kontraktsbrott kan göras gällande, dvs. att det står klart att 

konkursboet kommer begå ett kontraktsbrott, gäller enligt 62 § KöpL att den solvente parten 

har rätt att häva avtalet. Detsamma gäller om boet efter begäran inte väljer att inträda i avtalet 

inom en skälig tid (se 63 § 3 stycket jmf. 12 kap 31 § 2–3 stycket). 

 

För ett licensavtal torde en analogi från ovan angivna bestämmelser innebära att det avgörande 

för inträdesrätten är om licenstagaren påbörjat en produktion eller på annat vis börjat att utnyttja 

licensen. Licensgivarens prestation består nämligen i att tolerera att dennes immaterialrättsligt 

skyddade produkt utnyttjas av licenstagaren på ett sätt som i avsaknad av avtalet hade inneburit 

ett intrång. Tiden för licensgivarens fullgörelse bör därmed uppstå när förfogandet enligt avtalet 

påbörjats. Om boet inte väljer att inträda kan licensgivaren häva avtalet och separera licensen 

från konkursen.  

 

4.2.2 Konkludent inträde 
 

En omdiskuterad fråga är om ett konkursbo konkludent kan anses inträda i ett avtal. Här skiljer 

sig dock tolkningarna åt mellan de köprättsliga och hyresrättsliga reglerna. Enligt hyresreglerna 

i jordabalken gäller att även om konkursboet inte häver, är detta inte att ses som ett konkludent 

inträde i hyresavtalet.85 Boet kan välja att nyttja lokalen, så till vida att hyresvärden inte väljer 

att säga upp avtalet. En fråga att ställa sig här är vilken karaktär hyresfordringarna får, om 

                                                
84 Möller, 1988 s.339. 
85 Möller, 1988 s.339. 
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hyresvärden inte säger upp avtalet eller, om uppsägning görs, de hyror som ska betalas under 

uppsägningstiden.  

 

Avseende det senare gällde under en lång tid att detta endast utgjorde konkursfordringar. I NJA 

1999 s 617 hade hyresvärden sagt upp hyreslokalen eftersom konkursboet förklarat sig vara 

ovilligt att ställa säkerhet eller inträda i hyresavtalet med ansvar för hyrorna. HD fastställde att 

boet inte hade massaansvar för de hyror som utgick under uppsägningstiden trots att boet 

fortsatte utnyttja lokalen. Regeln antyddes vara motiverad utifrån att hyresvärden dels har 

möjlighet att häva avtalet med omedelbar verkan om boet inte betalar hyran i tid (12 kap 42 § 

JB), dels att hyresvärden hade förmånsrätt till tre månadshyror.86 Domstolen framhöll att det 

förvisso fanns skäl som talar för en reglering, men att sådan granskning också redovisats av 

Förmånsrättskommittén i betänkandet Nya förmånsrättsregler (SOU 1999:1). Därför menade 

HD var det “mindre lämpligt att nu föregripa lagstiftarens överväganden”.87  

 

I den reform av förmånsrättslagen som senare gjordes valde man att slopa hyresvärdens 

förmånsrätt.88 I och med denna ändring gjordes därför också ett tillägg i 12 kap 31 § JB. I ett 

femte stycke stadgades att om en hyresvärd uppmanar ett konkursbo att ställa en lokal till 

hyresvärdens förfogande och konkursboet inte inom en månad gör detta, ansvarar konkursboet 

för hyran från konkursbeslutet till dess att så har skett. Påpekas bör att en anmodan från 

hyresvärden enligt denna bestämmelse inte påverkar hyresavtalet. Om hyresvärden på grund av 

utebliven säkerhet eller outnyttjad inträdesrätt vill häva avtalet måste hen göra detta separat. En 

uppmaning till boet att ställa lokalen till förfogande innebär endast att om så inte görs så svarar 

boet för hyresfordringar ur massan.89 Den förändring som skett sedan NJA 1999 s 617 är således 

att hyresvärden getts en möjlighet att förhindra att hyresfordringar blir konkursfordringar. 

 

I motsats till hyresreglerna i jordabalken kan ett konkursbo enligt 63 § 5 stycket KöpL 

konkludent åta sig massaansvar. Om konkursboet har sålt varan eller på annat sätt har förfogat 

över den så att den inte kan lämnas tillbaka väsentligen oförändrad och oförminskad, ska 

konkursboet anses ha inträtt i avtalet (63 § 5 stycket). Eftersom en immaterialrätt är just 

immateriell kan detta te sig som en svår analogi att göra. Rättigheten i sig är konstruerad och 

                                                
86 Förmånsrättslagen (1970:979) 
87 Se också SOU 2001:80 s. 102. 
88 Prop. 2002/03:49, Nya förmånsrättsregler. 
89 Håstad, 1996 s. 420 f. 
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kan inte förändras eller minskas fysiskt. I doktrin har emellertid en analogi förespråkats vad det 

gäller när ett konkursbo förfogar över kvarliggande exemplar hos licenstagaren eller tillgodogör 

sig mångfaldiganderätten och producerar nya exemplar. 90 Därutöver har det även tillkommit 

ett betänkande om en nästintill motsvarande allmän bestämmelse i konkurslagen.91  

 

I rättsfallet NJA 2005 s. 510 framhöll dock domstolen att en försäljning avseende exemplar 

som tillverkats med före konkurs endast var att ses som en naturlig del av boets avveckling. Att 

licensavtalet, som i målet var en upplåten upphovsrätt, vid tiden för försäljningen fortfarande 

var gällande fick dock betydelse för licensgivarens anspråk. Om avtalet hade hävts hade 

nämligen försäljningen ansetts vara en massafordran i boet. Domstolen redogjorde i sina skäl 

för den förslagna bestämmelsen i konkurslagen som innebär att om ett konkursbo förfogar över 

en mottagen prestation så att den inte kan återlämnas väsentligen oförändrad eller oförminskad 

eller prestationen är sådan att den inte kan återlämnas, ska konkursboet anses ha inträtt i avtalet 

såvitt avser denna prestation. Den förslagna bestämmelsen förespråkar alltså möjlighet till ett 

partiellt inträde.  

 

4.2.3 Särskilt om partiellt inträde 
 
Frågan om partiellt inträde, dvs. om boet kan välja att uppfylla endast vissa av de förpliktelser 

som åvilade gäldenären är en ytterligare omdiskuterad fråga.92 63 § KöpL erbjuder ingen 

reglering i frågan och den till synes härskande uppfattningen är att boet inträder i gäldenärens 

rättigheter och skyldigheter fullt ut enligt avtalet.93 Det har dock framhållits i både förarbeten 

och i doktrin att partiellt inträde vid succesiva leveranser inte kan anses uteslutna. Om en 

gäldenär hamnat i dröjsmål med sin prestation före konkurs vore det inte orimligt att 

konkursboet skulle kunna kräva fullgörelse av motparten med säkerhet i massan, men att övriga 

bevakningar i konkursen blir konkursfordringar.94 Ett konkursrättsligt syfte är dock att boet inte 

ska ges en mer gynnsam position än vad gäldenären själv hade utan tvärtom måste handla inom 

de premisser som gäldenären själv var bunden av.95 Om licensgivaren därför haft rätt att häva 

avtalet på grund av dröjsmål kan hävningen också göras gällande mot konkursboet. Vad som 

                                                
90 Se Möller 1988 s. 651; Se även Möller 1988 s. 635 f samt Håstad, 1996 s. 419 angående att den som levererat 
en prestation till ett konkursbo, som hen haft rätt att stoppa eller återta och boet tillgodogjorts sig prestationen, får 
en massafordran på boet på värdet för prestationen. 
91 SOU 2001:80 s. 230 f. 
92 Welamson & Mellqvist 2013 s. 180. 
93 Se exempelvis M. Möller 1988 s. 177 samt Håstad, 1996 s. 408. 
94 SOU 2001:80, s 86, Håstad, 1996 s 407 samt Möller, 1988 s. 137 f. 
95 Se Domeij 2010 s. 352 samt Andreasson, 2010 s. 303 ff. 



 
35 

avgör om det är motiverat att tillerkänna konkursboet en sådan bättre rätt, såsom att en annars 

giltig hävningsgrund plötsligt blir undantagen, är dock oklart. Möller har framhållit att det inte 

bör göra någon skillnad eftersom anspråken ändå hade blivit konkursfordringar om avtalet hade 

hävts samt att anteciperat kontraktsbrott (se ovan 62 § KöpL) också är en hävningsgrund 

gentemot konkursboet.96  

 

Om ett konkursbo förklarar inträde i hyresavtal och därmed sig ansvarigt för hyresgästens 

skyldigheter under hyrestiden, gäller enligt 12 kap 31 § JB att boet svarar fullt ut för avtalet. 

Konkursboet kan inte tidsbegränsa sitt massaansvar eller på annat vis inträda partiellt.97 Detta 

framkommer i bl. a. NJA 1989 s 206. I domen fastslog HD med avseende på hyresbetalningar 

för en upplåten lokal, att boet inträdesrätt innebar ett ansvar för hela avtalstiden. Likväl framtida 

betalningar som retroaktiva. Ett partiellt inträde mot bakgrund av jordabalkens regler torde 

enligt domstolen inte vara möjligt utan en överenskommelse härom. Tolkningen gjordes utifrån 

hyresvärdens hävningsrätt på grund av uteblivna hyresbetalningar enligt förverkanderegeln i 

12:42 JB samt att någon reservation för en hyrestagares konkurs inte tagits in. Dessutom 

menade HD, skulle ett erkännande av ett partiellt inträde medföra att hyresvärden skulle bli mer 

benägen att skyndsamt häva hyresavtalet vid betalningsdröjsmål vilket i sin tur vore till nackdel 

för borgenärskretsen. 

 

Utgången i målet har hävdats innebära att partiellt inträde är uteslutet också för andra 

nyttjanderättsavtal såsom exempelvis licensavtal.98 Lämpligheten i en sådan analogi kan 

diskuteras. Om ett konkursbo måste svara för hela avtalstiden torde det, för att boet ska ha en 

praktisk möjlighet att inträda, vara avgörande att licensen sen kan överlåtas.99 Som nämnt 

förutsätter överlåtelse av immaterialrättslicenser som utgångspunkt alltid licensgivarens 

samtycke. Dessutom ska, om inget sådant samtycke föreligger, licensen sannolikt inte ingå i 

konkursen.100  

 

I NJA 2005 s. 510 konstaterades att frågan om ett massaansvar till följd av ett inträde i ett 

förlagsavtal skulle omfatta även före konkursutbrottet upplupna skulder var oklar. Någon 

närmare undersökning gjordes emellertid inte eftersom HD inte hade anledning att pröva frågan 

                                                
96 Möller 1988 s. 138. 
97 Se Håstad, 1996 s. 407 f. 
98 Håstad, 1996 s. 410. SOU 2001:80 s. 87. 
99 SOU 2001:80 s. 87; Håstad, 1996 s. 406 
100 Andreasson, 2010 s. 306, fotnot 744. 
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i målet. Sålunda får det kanske antas att tillämpningen av 1989 års fall på licensavtal inte är 

något man velat bekräfta utan att frågan här lämnades öppen för vidare analys.  

 

4.2.4 Sammanfattning om inträde 
 
Sammanfattningsvis torde en analogi från 63 § KöpL och 12 kap 31 § JB innebära att 

licenstagarens konkursbo i vart fall som utgångspunkt erhåller en rätt att inträda i licensavtalet. 

Detta i synnerhet om konkursgäldenären hunnit påbörjat utnyttjandet av licensen eller 

väsentliga investeringar lagts ned.101 Diskussionen kring utnyttjande av licensen samt gjorda 

investeringar har lyfts i det föregående, då avseende möjligheten att överlåta licensen (se avsnitt 

3.3.1). Samma argument kan alltså även föras avseende inträde. Boet bör för att kunna dra in 

medel, ges rätt att utnyttja de investeringar som redan gjorts. En motsatt lösning riskerar 

nämligen att leda till värdeförstöring.102 Således bör, enligt min mening, bedömningen för om 

en licenstagares konkursbos har inträdesrätt i licensavtalet göras utifrån om utnyttjande av 

licensen inneburit att väsentliga investeringar gjorts, dvs. om licensen börjat utnyttjas eller inte. 

Den gemensamma uppfattningen tycks också vara att verkan av inträdet innebär att boet 

ansvarar för avtalet fullt ut, även retroaktivt. Som nämnt är detta inget som prövats och det finns 

dessutom diskussioner om att partiellt inträde ska vara möjligt i vissa fall. I de delar som inträde 

dock sker inträder boet med alla de rättigheter och skyldigheter som avtalats. Utgångspunkten 

är att konkursboet varken ska ges en mer eller mindre gynnsam position än gäldenären själv. 

 

 

4.3 Bedömningen av Inträdesrätten i licensavtal 
 
4.3.1 Fall då licensen inte börjat nyttjas  
 
Genom ett förlagsavtal överlåter upphovsmannen till förläggare en rätt att genom tryck eller 

liknande förfarande mångfaldiga och ge ut ett litterärt eller konstnärligt verk (31 § URL). Det 

är således när mångfaldigandet påbörjas som förlaget (licenstagaren) börjar utnyttja licensen. 

Eftersom mångfaldigandet ännu inte påbörjats torde förläggarens konkursbo utifrån vad som 

sagts i det förgående, inte ha rätt att inträda i förlagsavtalet. En sådan utgångspunkt ter sig också 

rimlig när man ser till skyddsnivån av upphovsmän. Dels krävs samtycke från författaren för 

                                                
101 Se Andreasson, 2010 s. 305; Möller, 1988, s. 632; Möller, 1997 s. 32 f. 
102 Möller, 1988 s. 630; Andreasson, 2010 s. 305; B. Domeij, 2010 s. 353. Jmf också med Arnerstål, 2014, s. 173 
avseende sakrättsligt skydd gentemot ny ägare pga. risk för värdeförstöring. 
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att överlåta en upphovsrätt, dels innefattar överlåtelsen aldrig författarens ideella rätt (se avsnitt 

3.3). Således besitter upphovsmannen alltid ett visst skydd i hur upphovsrätten får hanteras. Att 

man därmed även i en konkurssituation bör respektera en författares val av förläggare och att 

denne inte ska behöva acceptera att någon annan utan samtycke träder i dennes ställe förefaller 

enligt mig följdriktigt. 

 

Det är emellertid inte enbart upphovsmannens intressen som bör beaktas, utan även 

konkursrättsliga syften såsom borgenärsintresset. Om en hävning av förlagsavtalet innebär en 

förlust för boet talar detta för att boet genom inträde bör ges möjlighet att säkra intäkter som i 

vart fall täcker de investeringar som gjorts.103 Några sådana väsentliga investeringar sker dock 

sällan innan mångfaldigandet påbörjas.104 Ett ytterligare argument mot ett inträde i ovan 

nämnda situation är att konkursboets försäljning av de tillverkade exemplaren också innebär att 

författarens verk för första gången offentliggörs. Att upphovsmannen ska kunna kontrollera när 

allmänheten får ta del av dennes verk utgör själva grunden i den ensamrätt som 

upphovsrättslagstiftningen ska tillgodose (se 2 § URL). Någon inträdesrätt bör därmed inte 

erkännas då något mångfaldigande ännu inte skett vid tiden för konkursutbrottet. Författaren 

skulle därmed ha rätt att häva avtalet.105 

 

Vad avser patentlicensavtal har Möller framhållit att detta är beroende av om licensen är 

exklusiv eller enkel. Vid en exklusiv licens (se avsnitt 3.3.1) är det inte ovanligt att licensen 

kommer med en betydande insyn i den tekniska kunskapen och annan know-how. Ett sådant 

avtalsförhållande innebär likt ett förlagsavtal ett starkt förtroende mellan parterna och 

betydelsen av licenstagarens person bör därför också här beaktas (se även här 

överlåtelseförbudet i 43 § PL.). En möjlighet för licensgivaren att frånträda avtalet då licensens 

ännu inte börjat utnyttjas bör därför erkännas.106  Enkla licenser används ofta i de fall ett bolag 

vill upplåta flera licenser till ett flertal aktörer. Vid denna typ av avtal ingår nödvändigtvis inte 

tillgång till någon know-how. Med hänsyn till detta tycks Möller mena att licensgivaren i denna 

situation är något mindre skyddsvärd. Enligt min uppfattning är det emellertid inte troligt att en 

licensgivare inte i de allra flesta fall är mån om vem som licenserar rättigheten och därför väljer 

                                                
103 Rosén, 2006 s. 193. 
104 Möller, 1988 s. 627 f.  
105 Möller, 1988 s. 628. 
106 Möller, 1988 s. 629. 
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en avtalspart med omsorg. Licensgivaren kommer i princip alltid ha särskilda krav på kvalité, 

försäljning etc. och ett intresse av att licenstagaren kan upprätthålla dessa krav. 

 

Möller ställer sig emellertid också frågan om en åtskillnad mellan exklusiva och enkla licenser 

är praktiskt lämplig. Gränsdragningar kan nämligen bli svåra inte minst vid licenser som utgör 

en typ av mellanform, såsom där endast licensgivaren förbehåller sig rätten att konkurrera med 

licenstagaren. Därtill bör olika royaltyborgenärer av rättstekniska enkelhetsskäl så långt som 

möjligt behandlas lika. Utifrån sådana överväganden menar Möller att även licensgivare av 

enkla licenser bör ges en ovillkorlig hävningsrätt om produktion av den patentskyddade 

produkten eller utnyttjandet av licensen inte påbörjats före konkursen.107 

 

Gällande varumärken torde i stort sätt samma argument kunna föras som för patentlicenser. 

Även varumärken upplåts ofta via exklusiva eller enkla licenser. Särskilt vanligt är det med 

franchisesystem där varumärket utgörs av ett helt koncept (exempelvis McDonalds) som 

upplåts till flera självständiga näringsidkare. För varumärken kanske man inte på samma sätt 

som för upphovsrätt och patent brukar tala om en särskild personlig prägel eller medföljande 

know-how. Dock förefaller det minst lika viktigt för en upplåtare av varumärken att göra 

noggranna överväganden i sitt val av licenstagare. Detta i och med varumärkets funktion. Ett 

varumärke används nämligen som ett kännetecken med funktion att symbolisera de varor och 

tjänster som varumärkesinnehavaren tillhandahåller i sin näringsverksamhet (jfr 1 kap 4–5§§ 

VmL). Med andra ord är varumärkets användning av yttersta vikt för ett företags image på 

marknaden och dess rykte kan snabbt gå förlorat i valet av fel licenstagare.108 Sammantaget 

torde det även här vara avgörande om produktion eller annat nyttjande av licensen vidtagits vid 

tiden för konkursbeslutet. 

 
4.3.2 Fall då licensen börjat nyttjas 
 
Vid en konkurs hos en licenstagare (eller förläggare) där utnyttjandet av licensen eller 

mångfaldigandet har påbörjats är den rådande uppfattningen att konkursboet som utgångspunkt 

har rätt att träda in i avtalet.109 Den ovillkorliga hävningsrätt som licensgivaren, enligt vad som 

ovan sagts, åtnjuter är således begränsad. Denna gränsdragning menar Möller kommer av att 

det avgörande är när betydelsefulla investeringar gjorts. Ett förlag torde inte innan 

                                                
107 Möller, 1988 s. 629 f. 
108 Stycket bygger på Levin, 2016 s. 309 ff.  
109 Se exempelvis Håstad, 1996 s 406; Möller 1988, s. 632. 
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exemplarframställningen påbörjats ha gått in med några större satsningar och lider därmed inte 

någon förlust om avtalet hävs dessförinnan. Vid andra former av licensavtal kan det emellertid 

ha lagts ner stora resurser innan själva produktionen påbörjats. Det är därför inte rimligt att här 

göra samma gränsdragning som för förlagsavtal. Istället bör man enligt Möller nästan 

uteslutande titta på om väsentliga investeringar eller investeringar som inte är obetydliga 

gjorts.110 

 

Ovan har emellertid också framhållits att hänsyn i vissa fall bör tas även till andra aspekter. 

Vissa avtal är nämligen av en så pass personlig karaktär att det är rent olämpligt att 

konkursboet ges inträderätt. Det har också, på i princip samma grund, hävdats att hinder mot 

överlåtelse av avtal utan motpartens samtycke kan medföra att inträde är olämpligt.111 En 

sådan ovillkorlig hävningsrätt bör emellertid med hänsyn till borgenärsintresset inte heller här 

anses vara aktuellt för fall där produktionen påbörjats före konkursutbrottet. 112 Med detta sagt 

kan frånvaron av ett sådant samtycke ändå innebära att inträde inte blir möjligt för boet 

eftersom det innebär att immaterialrätten inte får lov att realiseras genom överlåtelse. 

Konkursboet är menat att avvecklas och tillgångarna fördelas. Således är även möjligheten att 

antingen tillsammans med en rörelse eller med uttryckligt samtycke, kunna överlåta 

licensavtalet av största betydelse. 

 

4.3.3 Verkan av inträdet 
 

När konkursboet utnyttjar sin inträdesrätt, inträder det i gäldenärens rättigheter och skyldigheter 

fullt ut i enlighet med avtalet. Om konkursboet begår avtalsbrott kan motparten göra gällande 

påföljder mot boet.113 Att licensgivaren även mot boet kan åberopa redan begångna eller 

anteciperade väsentliga avtalsbrott får därmed anses givet. För det fall en licensgivare på grund 

av sådant avtalsbrott häver avtalet, sker detta som utgångspunkt också med sakrättslig 

verkan.114 Detta brukar även uttryckas som att licensgivaren i analogi med vad som gäller vid 

upplåtelse av annan lös egendom, i allmänhet har separationsrätt till rättigheten vid en 

licenstagares konkurs. En sådan analogi bekräftar egentligen enbart att en licens endast avser 

en nyttjanderätt och att en övergång av äganderätten aldrig varit tanken.115 En annorlunda 

                                                
110 Möller 1988, s. 630 f. 
111 Se Möller 1988, s. 628f. samt SOU 2001:80 s. 85. 
112 Möller 1988, s. 632. 
113 Prop. 1988/89:76 sida 185. Se också NJA 1989 s 206. 
114 Möller, 1988 s. 626. 
115 Domeij, 2010 s. 352. 
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lösning skulle dessutom kunna leda till att aktörer inte vågar låna eller hyra ut egendom, om de 

inte med säkerhet är skyddade mot anspråk från motpartens borgenärer.116 

 

En avvägning mellan konkursboets intresse att tillvarata licensens värde och licensgivarens 

intresse av att kontrollera vem som nyttjar rättigheten och hur rättigheten nyttjas, måste dock 

alltid göras.117 Klarlagt är emellertid att när ett konkursbo inträder i ett ömsesidigt avtal för att 

förhindra hävning, så gäller generellt att boet på ett acceptabelt sätt ska kunna fullfölja 

gäldenärens prestation. Detta innebär att om konkursboets produktion eller försäljning har en 

negativ inverkan på licensgivarens övriga affärer genom exempelvis en försämrad kvalité eller 

service, och om licensgivaren som konsekvens av en sådan försämring lider skada såsom 

resultatförsämringar m.m., så bör licensgivaren på denna grund kunna häva avtalet.118 

 

4.3.4 Sammanfattande synpunkter angående inträdesrätt och verkan av inträde 
 

Slutsatsen att en licenstagares konkursbo har inträdesrätt i licensavtalet beroende på om 

utnyttjande av licensen inneburit att väsentliga investeringar gjorts, dvs. om licensen börjat 

utnyttjas eller inte, stämmer väl överens med vad som gäller enligt reglerna i köplagen och 

jordabalken. Den kan konstateras att frågan om inträderätt i första hand blir aktuell att diskutera 

för fall där licensgivaren har en rätt att häva avtalet, licensen inneburit betydande investeringar 

för boet samt att det är möjligt att överlåta licensavtalet. Om inträde så sker gäller som i vart 

fall som utgångspunkt att boet svarar fullt ut enligt avtalet. Att inträdesrätten primärt gäller när 

licensgivaren har en rätt att häva bord enligt mig vara följdriktig tolkning om utgångspunkten 

är att en gäldenärs avtal består, utan massaansvar (se avsnitt 4.1). Däremot är detta givetvis 

beroende av frågan om partiellt inträde. Om en partiell inträdesrätt i licensavtal är möjligt, dvs. 

att boet endast inträder för en del av avtalet, gäller detta oavsett hävning. I analogi med vad 

som gäller för hyresrätter torde partiellt inträde inte vara möjligt, men lämpligheten av en sådan 

analogi kan diskuteras.119  

 

                                                
116 Andreasson, 2010 s. 304. 
117 Andreasson, 2010 s. 233; SOU 2001:80 s. 209. 
118 Möller, 1988, s. 629. 
119 I SOU 2010:2 s. 386, uttalas att det är ”ovisst om inträdesrätten är tvingande där detta inte framgår av lag, dvs. 
i andra fall än i jordabalken. Denna fråga är i praktiken lika viktig som frågan om konkursboet har en dispositiv 
inträdesrätt, eftersom de flesta varaktiga avtal innehåller en klausul om att konkurs är hävningsgrund för 
motparten” Se också NJA 1989 s 206 där ett konkursbo ansågs vara ansvarig även för retroaktiva hyresbetalningar. 
Se dock även NJA 2005 s. 510 där domstolen valde att varken bekräfta eller förkasta att en sådan analogi var 
tillämplig på ett förlagsavtal. 
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Oaktat svaret på den partiella inträdesrätten, så gäller avseende den del av avtalet som boet 

inträder i, att licensgivaren fortfarande kan göra hävningsgrundande avtalsbrott gällande mot 

boet. Utifrån den utgångspunkten uppstår frågan om parter genom avtalet även kan avtala bort 

inträdesrätten?  En skillnad mellan reglerna i köplagen och jordabalkens hyresregler är att 

köplagen är dispositivt medan hyreslagen till stor del är tvingande till hyrestagarens fördel. 

Syftet härtill ligger i att hyrestagaren anses vara en svagare part i förhållande till hyresvärden. 

En sådan obalans i parternas styrkeförhållande är inte nödvändigtvis utgångspunkten för 

licensförhållanden (möjligen vid förlagsavtal, men då gällande upplåtaren som den 

skyddsvärda parten, se avsnitt 5.2). Huruvida 63 § KöpL till sin konkursrättsliga karaktär ska 

anses utgöra ett avsteg från lagens övriga regler eller om även denna del ska kunna avtalas bort 

är osäkert. Frågan lämnades öppen i propositionen där man endast konstaterade att diskussion 

förts i doktrin och att uppfattningen tyder på att regeln bör vara tvingande.120 Denna 

uppfattning grundas särskilt på den begräsning som gjorts i avtalsfriheten om att ett 

avtalsvillkor inte får vara till men för tredje part.121 Lagrådet tillade dock att denna synpunkt 

inte är oemotsagd.122 Precis som med klausuler som avser olika överlåtelseförbud (jmf med 

avsnitt 3.4 samt 4.) torde det avgörande vara hur en sådan avtalsklausul utformats.  

 

4.4 Avtalade hävningsklausuler 

 
Trots den oklarhet som råder över hur klausuler som får verkan mot tredje part ska tolkas 

förkommer det mer än vanligt i licensavtal. Vid ingående av ett avtal är det logiskt att parterna 

gör vad de kan för försök att hantera framtida risker för parterna. Konkurs är en typisk sådan 

situation som parterna på förhand vill skydda sig från. Att ett konkursbo som utgångspunkt har 

en inträdesrätt i ett licensavtal kan som diskuteras ovan medföra stora olägenheter för 

licensgivaren. Att en licensgivare önskar att komma ur ett avtal vid licenstagares konkurs är 

också konsekvent med vad som redan nämnts om licenstagarens ofta personliga intressen vid 

licensiering. En vanligt förekommande klausul där licensgivare försöker förbehålla sig en 

möjlighet att häva licensavtalet är en så kallad ”ipso facto” klausul. Klausulen, som också 

benämns som konkursklausul, innebär att avtalet automatiskt upphör att gälla vid förekomsten 

                                                
120 Prop. 1988/89:76, s. 232–233. Möller, 1988 s. 93 f. Möller menade att den språkliga ändring som skedde med 
införandet av 63 § rent semantiskt skulle kunna innebära en dispositiv inträdesrätt. Han menar emellertid att den 
språkliga ändringen inte var menad som någon materiell ändring av rättsläget huruvida konkursboet hade 
tvingande inträdesrätt. 
121 Möller, 1988 s. 94. 
122 Prop. 1988/89:76, s. 232–233. 
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av om någon av parterna går i konkurs. Det krävs alltså ingen uttrycklig hävningsförklaring. I 

denna situation ställs avtalsfriheten, som medger att parterna fritt ska kunna avtala om vad som 

ska utgöra en uppsägnings- eller hävningsgrund, mot avtalsramarnas begränsningar som 

innebär att parter inte får avtala om något som medför en nackdel för en utomstående tredje 

part, dvs. övriga konkursborgenärer.  

 

Det råder delade meningen om vilken giltighet denna typ av klausuler ska erkännas. En 

inställning är att det först måste avgöras om ett konkursbos inträde är tvingande eller ej.123 Om 

så är fallet skulle detta nämligen innebära att en konkursklausul inte kan ges verkan för de fall 

boet väljer att driva verksamheten vidare.124 En sådan ståndpunkt skulle stämma väl överens 

med vad som tidigare nämnts om tillämpningen av 12 kap 31 § JB (se avsnitt 4.2.1). Ett starkt 

argument mot detta är principerna om avtalsfrihet som får antas gälla om inget undantag 

uttryckligen stadgats.125 Det kan även diskuteras om konkursklausuler bör erkännas med 

anledning av en licensgivares starka intresse av att kontrollera utnyttjandet av rättigheten, dvs. 

på samma grunder som de lagstadgade a prioriska överlåtelseförbuden. Även de a prioriska 

överlåtelseförbuden har dock mött stark kritik för att vara alltför långtgående. I synnerhet 

avseende konkursförfarandet.126 De många argumenten talar, enligt min mening, för att det 

finns anledning att pröva konkursklausuler kasuistisk.127  

 

För att undgå osäkerheten kring om en konkursklausuls giltighet, har det blivit allt vanligare 

med så kallade prekonkursklausuler. En sådan klausul ger en rätt att häva avtalet redan vid tidigt 

tecken på obestånd. Att prekonkursklausuler anses giltiga fastställdes av HD i NJA 2010 s. 617. 

Fallet rörde en immaterialrättsöverlåtelse där säljaren med anledning av köparens insolvens 

(men innan konkurs) hävde avtalet och yrkade återgång av immaterialrätten. Hävningsrätten 

baserades på en intagen prekonkursklausul i överlåtelseavtalet av vilken det framgick att om 

den endera parten försattes i konkurs eller kunde antas ha kommit på obestånd så hade den 

andra parten rätt att häva med omedelbar verkan. Äganderätten till immaterialrätten återgick då 

utan särskild ersättning.128  

 

                                                
123 Se avsnitt 4.3.4 samt SOU 2010:2 s. 386 (not 120). 
124 Möller, 1990, s. 180 f. 
125 B. Domeij, 2010 s. 354. 
126 Andreasson, 2010 s. 306; Möller, 1988 s. 648 f. 
127 Se även Domeij, 2010 s. 354; Andreasson 2010 s. 307. 
128 NJA 2010 s. 617, p. 2 i HD:s domskäl. 
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I sina skäl tog domstolen inledningsvis ställning till huruvida hävningen skulle ges sakrättslig 

verkan och således separationsrätt i konkursen. En vedertagen princip är att en förvärvare av en 

immaterialrätt åtnjuter sakrättsligt skydd i och med avtalet (se avsnitt 3.2). I analogi med detta 

anförde domstolen, bör avtalsprincipen gälla även för en obligationsrättsligt giltig 

hävningsförklaring. Såtillvida den avgetts före utmätning eller konkurs, är den alltså sakrättsligt 

skyddad och överlåtaren har en bättre rätt till immaterialrätten än förvärvarens borgenärer.  

 

Domeij har i en kommentar till fallet framhållit att denna analogi är föga överraskande. Hävning 

är utom konkurs en obligationsrättslig fråga där avtalsfrihet råder.129 Att köparen tillåtits att 

börja nyttja immaterialrätten eller påbörjat en produktion har inte heller betydelse, så länge 

hävningen sker före konkursen.130 I underinstanserna ogiltigförklarades hävningsklausulen bl.a. 

med anledning av principen om att en borgenär inte får gynnas framför en annan. HD anförde 

att kravet på likabehandling uppfylls i och med reglerna om återvinning (4 kap KL).131 Detta 

framhåller Domeij, är en viktig punkt med domen eftersom det ger en indikation på att fokus 

inte ska ligga på klausulens giltighet utan att det avgörande är om återvinningsreglerna kan 

användas.132 

 

En annan intressant del som berördes i fallet gällde rätten för säljaren att återta rättigheterna 

utan ersättning. En fråga var om en klausul kan jämkas eller förklaras ogiltig på grund av att 

köparen drabbas av en oskälig ekonomisk effekt. Ett problem med att erkänna en klausul av 

denna karaktär är nämligen att en hävning också kan riskera att framhäva en konkurs. Många 

gånger bygger hela verksamheten kring nyttjandet av immaterialrätten.  

 

HD har emellertid endast valt att yttra att det i fallet inte framkommit att hävningen hade en 

sådan ekonomisk effekt på gäldenären att den kunde anses oskälig. Hur skälen ledde hit får man 

alltså ingen insikt i. Domeij framför i sin kommentar två möjliga tolkningar av härtill 

bakomliggande faktorer. HD påpekar i en inledande del att köpeskillingen vid hävningen ännu 

inte var fullt betald. En möjlig förklaring torde därför vara att det trots klausulen lydelse utgått 

en ersättning vid återtagandet i form av att kvarliggande fordringar eftergivits. En annan 

tolkning är att det skett en avräkning av värdet. För fysiska varor gäller enligt lagen (1978:599) 

                                                
129 Domeij, NIR 4/2011, s. 416 f. 
130 A.a. s. 417 
131 Ibid. 
132 Domeij, NIR 4/2011, s. 416 f. 420. 
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om avbetalningsköp mellan näringsidkare m.fl. att köparen vid återtagandet tillgodogörs varans 

värde. En möjlig tanke är HD vill hålla öppet för att principen om obligatorisk avräkning vid 

hävning av ett avbetalningsköp utgör en allmän rättsprincip som också ska tillämpas analogt på 

återtagande av immateriella rättigheter. Domeij framhåller att en sådan analogi torde vara 

lämplig för att motverka att prekonkursklausuler framkallar onödiga konkurser. Om avräkning 

sker kan konkursklausulen inte heller anses oskälig.133 

 

Vad målet kan ha för betydelse för en liknande prekonkursklausul i ett licensavtal är oklart. Om 

det i målet hade varit fråga om ett licensavtal, vilket också gjordes gällande av käranden, hade 

det varit självklart att patentet återgått eftersom det aldrig hade varit frågan om en 

äganderättsövergång.134 Precis som för ”ipso facto” klausulen är ett argument för 

prekonkursklausulens giltighet att det råder avtalsfrihet och att vad parterna avtalat är det som 

huvudsakligen ska gälla.  

 

Reglerna om avbetalningsköp torde vara en mindre lämplig analogi eftersom det här rör sig om 

ett återtagande av äganderätt. Dock kan hänsyn tas till att enligt det i målet aktuella avtalet 

skulle betalning av ersättning till säljaren bl.a. ske i form av löpande royalty. Däremot finner 

jag vad Domeij framför om att giltigheten av klausulen kan prövas mot möjligheten att 

återvinna hävningen genom återvinningsreglerna i 4 kap 5 § KL som rimlig. Enligt denna regel 

ska en rättshandling som på ett otillbörligt sätt gynnat en viss borgenär framför andra och som 

inneburit att egendom på grund av rättshandlingen har undandragits borgenärerna, går åter, om 

gäldenären var eller genom förfarandet, ensamt eller i förening med annan omständighet, blev 

insolvent samt den andre var i ond tro om gäldenärens insolvens och de omständigheter som 

gjorde rättshandlingen otillbörlig. 

 

Vad som menas med att en rättshandling uppstått på ett otillbörligt sätt är inte helt lätt att 

definiera. Detta medgavs även i förarbetena till bestämmelsen som överlät till 

rättstillämpningen att tolka i de specifika fallen.135 Lennander påpekar dock att viss klarhet kan 

ges om man ser till vilka rättshandlingar återvinningsreglerna generellt sätt träffar och således 

vilken funktion reglerna syftar till att ha.136 Ett syfte är givetvis att reglerna ska korrelera med 

                                                
133 Domeij, NIR 4/2011, s 418. 
134 Se punkten 7 i HD:s domskäl i NJA 2010 s 617. 
135 Lennander 2013 s.156. 
136 Ibid. 
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konkursinstitutet. Som tidigare nämnts har konkursinstitutet som ändamål att gynna 

likabehandling av borgenärerna. För att detta ska kunna uppnås krävs att det är möjligt att 

ingripa mot rättshandlingar som gäldenären företagit viss tid innan konkursen och som innebär 

ett kringgående av konsekvenserna av en konkurs. Enligt Lennander är det just ett sådant 

kringgående som förarbeten syftar till när det tala om illojala rättshandlingar/dispositioner och 

att samma definition torde ligga till grund för begreppet otillbörligt i återvinningsreglerna.137  

 

Med detta sagt så fordrar möjligheten till återvinning fortfarande att det kan avgöras att 

rättshandlingen varit just otillbörlig. Eftersom en tillämpning av 4 kap 5 § KL kräver att 

samtliga rekvisit är uppfyllda innebär det att rättshandlingen också måste ha varit till nackdel 

för borgenärerna, att gäldenären var eller blev insolvent genom handlingen och att motparten 

varit i ond tro om det samt övriga omständigheter. Om dessa rekvisit är uppfyllda blir det svårt 

att hävda att handlingen inte också varit otillbörlig eftersom konkursen varit synlig. 

Sammantaget torde en prekonkursklausul i ett licensavtal behöva prövas i det enskilda fallet. 

 
  

                                                
137 A.a. 2013 s.156 f. 
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5 Lagerexemplars status vid konkurs 

5.1 Inledning 
 
En viktig och omdiskuterad fråga är vad som sker med de exemplar som tillverkats i enlighet 

med licensen. Att sprida immaterialrättsligt skyddade exemplar är nämligen beroende av att 

samtycke från rättighetsinnehavaren föreligger.138 Om avtalet med anledning av konkursen 

upphör genom en giltig hävning, kommer således ett förfogande över lagerexemplaren innebära 

ett intrång i rättigheten.139 Om avtalet består och boet säljer ut lagret, eller fortsätter 

produktionen, blir frågan under vilket ansvar så sker. Kommer licensgivaren åtnjuta ett 

massaanspråk på värdet av försäljningen eller får hen söka ersättning med en vanlig 

konkursfordran i boet? Högsta domstolen har i två fall behandlat problematiken kring 

lagerexemplar, i NJA 1966 s 241 och NJA 2005 s 210. I det följande kommer utifrån de båda 

fallen att redogöras vad som anses gälla vid konkursboets förfogande över lagerexemplar. 

Därutöver kommer diskussioner och kritik som kommit ur avgörandena att presenteras i 

kombination med egna reflektioner. 

 

5.2 NJA 1966 s 241 
 
I målet hade två upphovsmän, B.S och K.N var för sig ingått ett förlagsavtal med ett förlag om 

att trycka och sälja deras böcker. För varje bok som såldes skulle S enligt avtalet tillförsäkras 

en royalty om 10 % av försäljningspriset som betalades per kalenderår. K.N hade å sin sida med 

förlaget ingått ett avtal om att till förlaget överföra rätten att på vissa villkor mångfaldiga och 

sprida de verk hon genom testamente förvärvat en upphovsrätt till. När förlaget sedan gick i 

konkurs sålde konkursboet ut ett de böcker som låg kvar i lager. Två exemplar av B.S:s bok 

samt 268 exemplar av K.N:s som dessutom såldes till ett pris som understeg det avtalade 

marknadspriset. 

 

Både B.S och K.N anförde att eftersom konkursboet inte å sin sida hävt avtalet och dessutom 

fortsatt att ge ut böckerna hade boet således trätt in i avtalet och hade därmed samma 

skyldigheter gentemot upphovsmännen till böckerna. Dessutom kunde det förfogande 

konkursboet genom realisationen utövat inte heller grundas på äganderätten till de exemplar 

                                                
138 Att ingen utan samtycke får förfoga över en skyddad immaterialrätt framgår i inledande bestämmelser i samtliga 
immaterialrättslagar. Se bland andra 1 kap 10 § VML, 1 kap 3 § PL samt 1 kap 2 § URL. 
139 jmf med avsnitt 3.4 om innebörden av licensupplåtelse. 
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förfogandet avsett. Vidare yrkades att både försäljningen före konkursbeslutet som likväl de 

exemplar som såldes därefter omfattades av en massafordran bl.a. grundad på en konkursboets 

åvilande ”uppskjuten redovisningsskyldighet”. K.N yrkade därutöver ersättning eftersom hon 

med anledning att konkursboet realiserat hennes böcker tidigare än avtalat, lidit en ekonomisk 

skada. Konkursboet anförde å sin sida att bestämmelserna i avtalet inte var bindande för boet. 

I och med konkursbeslutet hade nämligen den enligt avtalet grundade rätten för förlaget att 

tillgängliggöra verken konsumerats. 

 

Domstolen konstaterade att det med anledning av konkursen inte skett några avtalsrättsliga 

förändringar mellan parterna. Den förlagsrätt som författarna genom avtal upplåtit består 

således så länge avtalet inte hävts. Några särskilda lagregler om författarens rätt i en förläggares 

konkurs finns inte. Detta innebär att boets förfogande över redan tillverkade exemplar innefattas 

av den tillåtna spridningsrätt som avtalats, och något intrång har därmed inte skett. Inte heller 

ansåg domstolen att de fordringsanspråk författarna hade på boet kunde vara att ses som 

massafordringar. Fodringarna uppkom nämligen redan i och med avtalet vilket skedde före 

konkursen.140 Sammanfattningsvis innebär detta att en upphovsmans royaltyfordran för 

exemplar som framställts före en konkurs lämnar upphovsmannen med en oprioriterad 

konkursfordran. 

 

Utgången i målet ledde till starka reaktioner och många menade att resultatet borde blivit det 

motsatta. Håstad har hävdat att de kvarliggande exemplaren i målet behandlats som ett 

konkurslager som boet kan tillgodogöra sig utan att massaansvar uppstår. Håstad framhöll att 

detta var en felaktig tolkning i förhållande till vad som åligger författarna. Författarna måste 

nämligen i enlighet med förlagsavtalet fortsätta att prestera gentemot boet, dvs. tolerera ett 

fortsatt utnyttjande av den upplåtna spridningsrätten. Denna plikt borde författarna enligt 

allmänna principer inte vara skyldiga att uppfylla, om inte boet svarar för ersättningen. Detta i 

sin tur innebär att författaren har rätt att häva på grund av kontraktsbrott.141 Domstolen hade i 

målet dock ingen anledning att pröva hävningsfrågan eftersom detta inte gjordes gällande. 

 

Rosén har hävdat att hänsyn bör tas till den långa period som ofta löper mellan realisering av 

ett tryckt exemplar och att författaren faktiskt får betalt. Risken är nämligen att större delen av 

försäljningen sker innan konkurs men att utbetalningarna sker efter beslut om konkurs. Detta 

                                                
140 Se avsnitt 2.2 om vad som ingår i en konkurs. 
141 Håstad, 1996 s. 422. 
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innebär att upphovsmannen kommer få dela större delen av sitt ofta begränsade arvode med 

övriga oprioriterade borgenärer.142 Även lagutskottet har fört liknande argument där det 

föreslagit en lösning genom att författare bör behandlas som arbetstagare. Förlagen är beroende 

av författarnas arbetsinsats och det är stötande att inte författare, såsom arbetstagare omfattas 

av förmånsrätt och lönegaranti vid konkurs.143 

 

Även Möller har framfört att utgången i målet torde blivit den motsatta. Detta bl. a. då en 

upplåten förlagsrätt (eller licens) inte bör skilja sig från upplåtelse av annan materiell egendom. 

Förlagsavtalet innebär endast ett nyttjande av upphovsrätten och någon äganderättsövergång är 

det inte tal om. Utifrån denna tolkning är det självklart att författaren har separationsrätt till 

upphovsrätten i förläggarens konkurs. Om konkursboet inte inträder i avtalet och fullgör 

förläggarens skyldigheter gentemot författaren, har denne därmed rätt att göra separationen 

gällande.144 Ur ett upphovsrättsligt perspektiv argumenterade Möller för att det avgörande var 

om exemplaren levererats till en bokhandel, samt om hävning hade skett. Upphovsrätten 

tillförsäkrar rättighetsinnehavaren en ensamrätt till spridning av sitt verk. När exemplar av 

verket med dennes samtycke emellertid har spritts, exempelvis genom att fört ut dem i handel, 

så upphör den fortsatta kontrollen. Spridningsrätten konsumeras.145 Om exemplaren däremot 

ligger kvar hos en licensgivare (eller hos rättighetsinnehavaren) har någon spridning ännu inte 

skett. Om avtalet då hävts, återgår spridningsrätten således upphovsmannen och något samtycke 

föreligger inte längre. Ett av konkursboet fortsatt förfogande över exemplaren innebär då ett 

intrång i upphovsmannens ensamrätt.146  

 

Domstolen gjorde dock aldrig en prövning med utgångspunkt i upphovsmannens ensamrätt och 

hade enligt Möller heller ingen anledning därtill. Författarna hade inte hävt avtalet eller 

överhuvudtaget gjorde gällande att en sådan rätt fanns. Tvärtom menade de att avtalet bestod 

då boet inte sagt upp avtalet. Eftersom avtalet därför bedömdes vara gällande hade ingen 

återgång av samtycke till spridningsrätten skett och boet kunde därför inte genom försäljningen 

av kvarliggande exemplar anses begått ett intrång i upphovsrätten.147 

                                                
142 Persson, 2006/07 s. 180. Där hon refererar till Rosén  
143 Möller, 1988 s. 598 
144 Möller, 1988, s. 623 f. 
145 Då NJA 1966 s. 241 prövades gällde att rättighetsinnehavarens ensamrätt skulle respekteras fram tills verket 
utgivits. Numera gäller att konsumtion inträder vi första lovliga försäljningen av exemplar. Se vidare om 
konsumtion i kap 6. 
146 Möller, 1988 s. 603 ff. 
147 Möller, 1988 s. 608. 
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5.3 NJA 2005 S 510 
 
Målet gällde ett förlagsavtal som ingåtts mellan tecknare M.A och bolaget Officina Paper AB 

(Officina). M.A. var tecknare och upphovsman till ett antal olika motiv som använts som 

dekoration på gratulationskort och muggar. Enligt avtalet upplät M.A till Officina en rätt att 

mångfaldiga och försälja vissa av M.A:s alster. M.A. skulle å sin sida erhålla en royalty om 7 % 

av produkternas försäljningspris. Efter att Officina försatts i konkurs överlät konkursboet de 

lager med produkter som var dekorerade med M.A:s alster till bolaget Junot AB. M.A. hävde 

då förlagsavtalet åberopandes kontraktsbrott med anledning av obetalda royaltyfordringar samt 

anteciperat betalningsdröjsmål. M.A väckte sedan talan i domstol och yrkade i första hand att 

boet skulle åläggas att betala ett vederlag för utnyttjande av upphovsrättsligt skyddade verk 

samt skadestånd på grund av upphovsrättsintrång. I andra hand yrkade hon att vederlag för 

nyttjande av hennes prestation och i sista hand att hon från boet var berättigad till dels en 

betalning motsvarande royalties, dels ett skadestånd på grund av att produkterna sålts till 

underpris. 

 

Tingsrätten beslutade sedermera att hänskjuta ett antal frågor till HD för prövning. Den första 

frågan var om konkursboets överlåtelse av konkursbolagets i lager liggande exemplar av 

upphovsrättsligt skyddade verk, till vilka spridningsrätten vid överlåtelsetidpunkten inte hade 

konsumerats, inneburit a) upphovsrättsligt intrång medförande massaansvar för konkursboet b) 

nyttjande av upphovsmannens prestation medförande massaansvar för konkursboet, eller c). 

konkursboets konkludenta inträde i konkursgäldenärens förlagsavtal med upphovsmannen. 

medförande massaansvar för konkursboet. Den andra frågan som skulle prövas var huruvida 

konkursboets massaansvar i det aktuella avseendet påverkas av det förhållandet att vissa av 

verken vid överlåtelsetidpunkten varken hade offentliggjorts eller utgivits. Tredje och sista 

frågan som ställde var utifall konkursboets massaansvar enligt ovan påverkas av om 

upphovsmannen kan anses ha hävt ett föreliggande förlagsavtalet med konkursgäldenären före 

den tidpunkt då konkursboet ingick avtal om överlåtelse av konkursbolagets i lager liggande 

exemplar av upphovsrättsligt skyddade verk. 

 

5.3.1 Exemplarförsäljningen utgjorde inte ett intrång i upphovsrätten 
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HD konstaterade inledningsvis att konkursboets överlåtelse av lagret inneburit en i 

upphovsrättens mening spridning av exemplar till allmänheten. En rätt att förfoga över lagret 

på detta sätt var emellertid precis det som förlagsavtalet syftade till. Avtalet kunde inte ges en 

annan rättslig innebörd på grund av att konkursboet trätt i gäldenärens ställe. Så länge 

förlagsavtalet inte hade hävts av någon part har boets överlåtelse således inte inneburit något 

upphovsrättsintrång. 

 

5.3.2 Konkursboets exemplarförsäljning ansågs inte vara ett utnyttjande av 
upphovsmans prestation under massaansvar 

 

För att besvara denna fråga redogjorde HD först för allmänna bestämmelser om konkurs- och 

massafordringar. För att avgöra en fordrans karaktär måste tidpunkten för dess uppkomst 

identifieras. Först och främst är detta avgörande för om fordran överhuvudtaget kan göras 

gällande i en konkurs (5 kap. 1§ KL).  Men också för om den är att anses som en konkursfordran 

eller en massafordran. Massafordringar innebär nämligen att fordran har uppkommit i 

förhållande till boet, alltså efter konkursbeslutet.148  

 

För att identifiera denna tidpunkt brukar man hävda att det är när grunden till fordran uppstår 

som är avgörande. Denna princip har emellertid visats vara svår att tillämpa på ömsesidigt 

förpliktande avtal och kan när det kommer till gränsdragningen mellan konkurs- och 

massafordran leda till materiellt otillfredsställande resultat. Det har därför i doktrin förordats 

att den som levererat en prestation till ett konkursbo, som hen haft rätt att stoppa eller återta, 

och konkursboet tillgodogjort sig prestationen, får en mot boet gällande massafordran avseende 

vederlaget för prestationens utnyttjande. Detta skulle innebära att om upphovsmannen vid 

konkursutbrottet haft en hävningsrätt och därmed en separationsrätt i boet så skulle 

royaltyfordran vara att betrakta som en massafordran, eftersom försäljningen inneburit ett 

tillgodogörande av dennes spridningsrätt. Om avtalet hävts eller inte eller om konkursboet ska 

anses inträtt i förlagsavtalet spelar då ingen roll.  

 

I ett betänkande från Förmånsrättskommittén angående gäldenärens avtal, föreslogs en ny 

bestämmelse i KL om boets konkludenta inträde. Förslaget innebar att om ett konkursbo 

förfogar över en mottagen prestation så att den inte kan återlämnas väsentligen oförändrad eller 

oförminskad eller prestationen är sådan att den inte kan återlämnas, ska konkursboet anses ha 

                                                
148 Welamson & Mellqvist 2013, s. 244 f. 
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inträtt i avtalet såvitt avser denna prestation (jfr 63 § KöpL).149 Av utredningen framgick också 

att bestämmelsen skulle, med hänvisning till tidigare praxis (NJA 1999 s 617)150, innebära en 

ändring av gällande rätt. HD lämnade emellertid betänkandet därhän eftersom de ansåg att det 

vore mindre lämpligt att genom praxis införa förändringar av rättsläget i vad avser 

upphovsrättsupplåtelser som även skulle kunna få konsekvenser inom andra oreglerade 

områden för ömsesidigt förpliktande nyttjanderättsavtal, utan att dessa konsekvenser närmare 

analyserats. 

 

M.A anförde med stöd av doktrin att de aktuella royaltyfordringarna uppkommit först i och med 

lagerförsäljningen, att förfogandet skett efter konkursutbrottet och därmed inneburit ett 

massaanspråk. Därutöver hade konkursboet ensamt haft rådigheten över det förhållande - 

exemplarförsäljningen - som utlöst den aktuella royaltyfordran. HD konstaterade dock att det 

av rättsfallet NJA 1966 s. 241 framkommit att en fordran på royalty får anses ha uppkommit 

genom förlagsavtalet och således före konkursutbrottet. HD framhöll att det i det aktuella målet 

inte fanns några sådana omständigheter som gav skäl till att frångå detta uttalande. Frågan om 

massafordran uppkommit redan på den grunden att konkursboet utnyttjat den upplåtna 

spridningsrätten genom att överlåta framställda exemplar besvarades således nekande. 

 

Att domstolen här valde att bekräfta den slutsats som framkommit av NJA 1966 s 241 var, 

särskilt med tanke på den kritik som riktats mot fallet, överraskande (se föregående avsnitt). 

Särskilt intressant var också att HD i denna del av domen inte ville anta den förslagna 

bestämmelsen av Förmånsrättskommittén – nämligen att om konkursboet förfogar över en 

mottagen prestation så att den inte kan återlämnas, skall konkursboet anses ha inträtt i avtalet. 

HD menade att bestämmelsen skulle i förhållande till NJA 1999 s 617 innebära en ändring av 

gällande rätt och att det inte vore lämpligt att föra in ny praxis innan lagstiftning skett.  

 

Persson ställer sig i en kommentar till fallet, undrande till detta beslut.151 Vid tiden för 

avgörandet hade nämligen 12 kap 31 § fått en ny lydelse. Av tredje stycket framgår avseende 

lokal att om konkursen inträffar efter tillträdet och hyresvärden inte ställts sådan säkerhet för 

att avtalet fullgörs att hen skäligen kan nöja sig, får hyresvärden säga upp avtalet (om inte sådan 

säkerhet ställs inom en månad efter anfordran, eller konkursboet inom samma tid förklarar sig 

                                                
149 SOU: 2201:80 s. 230. 
150 Se avsnitt 4.2.2 för en närmare genomgång av NJA 1999 s 617. 
151 Persson, 2006/07, s. 181 f. 
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vilja svara för hyresgästens skyldigheter under hyrestiden, eller, när hyresrätten får överlåtas, 

överlåtelse sker i enlighet med avtalet). Som tidigare nämnts (se avsnitt 4.2.2) var detta föremål 

för en diskuterad lagändring.152 Detta eftersom effekten blev att ett konkursbo kunde utnyttja 

lokalen utan att ansvara för betalning från det att hyresvärden förstått att säga upp avtalet fram 

till dess att hyresavtalet hävdes efter beaktande av uppsägningstiden. Utifrån bl.a. denna 

diskussion tillkom därför ett femte stycke där hyresvärden gavs möjlighet att uppmana ett 

konkursbo att ställa lokalen till hyresvärdens förfogande. Om boet inte inom en månad infriar 

detta krav, ansvarar boet för hyran från konkursbeslutet till dess lokalen ställts till hyresvärdens 

förfogande. Persson menar att HD likväl hade kunnat hänvisa till denna likalydiga princip 

eftersom man nu klart övergivit NJA 1999 s. 617. 

 

 

5.3.3 Konkursboets exemplarförsäljning var inte att ses som ett konkludent 
inträde i avtalet 

 
På frågan om huruvida konkursboet genom exemplarförsäljningen kunde anses gjort ett 

konkludent inträde i förlagsavtalet anförde HD att bedömningen måste ske med beaktande av 

samtliga omständigheter och rättsförhållandets art. Viss vägledning kunde erhållas genom en 

analog bedömning av 63 § 5 stycket KöpL. Av bestämmelsen kan utläsas att konkursboet skall 

anses ha inträtt i (köpe-) avtalet, om boet har förfogat över varan så att den inte kan lämnas 

tillbaka väsentligen oförändrad och oförminskad. En analogi särskilt intressant i fall där 

konkursboet utnyttjat mångfaldiganderätten och också producerat nya exemplar för försäljning.  

 

Avseende den i fallet aktuella rättsfrågan anförde HD att försäljningen av lagret inneburit att 

boet förfogat över en upplåten rättighet, som upphovsmannen inte hade kunnat hindra 

gäldenären från så länge avtalet var gällande. Mångfaldiganderätten togs i anspråk före 

konkursbeslutet och produktionskostnaderna hade burits av konkursbolaget. Konkursboets 

försäljning kunde därför inte bedömas utgöra något annat än en normal avveckling av boets 

tillgångar. Därmed kunde enbart exemplarförsäljningen inte heller ha inneburit att boet 

konkludent hade inträtt i upplåtelseavtalet. 

 

Att boet inte enligt HD ansågs inträtt konkludent får ses som givet, eftersom domstolen redan 

framhållit att royaltyfordran inte var en massafordran. Om boet hade inträtt så sker ju detta som 

                                                
152 SOU 1999:1 
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nämnt under massaansvar.153 Sammanfattningsvis kan ett konkursbo därmed inte bli 

massaansvarigt så länge de utövar rättigheter som upphovsmannen inte kunde hindrat 

gäldenären att själv utöva. 154  

 

5.3.4 Att verket inte offentliggjorts ansågs inte ha betydelse för konkursboets 
rätt att sprida exemplar 

 
För frågan huruvida konkursboet har rätt att sprida exemplar som inte tidigare utgivits 

hänvisade HD till det undantag för utmätning hos upphovsmannen själv eller när rätten övergått 

genom universala fång (42 § URL). Utmätningsförbudet avser verk som inte innan konkursen 

godkänts för utgivning eller annat offentliggörande. Om en upphovsman eller dennes arvtagare 

går i konkurs ska således icke offentliggjorda konstverk inte anses tillhöra konkursboet. HD 

konstaterade härigenom att något sådant utmätningsförbud inte finns avseende en genom avtal 

upplåten förfoganderätt för ett förlag att mångfaldiga och sprida ett verk. För det fall 

förläggaren går i konkurs tillhör därmed både förfoganderätten samt de framställda exemplaren 

konkursboet, oaktat om verken i fråga offentliggjorts. Eftersom det inte utöver vad som 

framkommit i 42 § URL finns något generellt lagstadgat hinder mot ett konkursbos utövande 

av den upplåtna utgivningsrätten, har konkursboet således rätt att sprida även tidigare outgivna 

exemplar så till vida att avtalet fortfarande är gällande och det aktuella avtalet inte innehåller 

något sådant mot konkursboet hinder. 

 
 
5.3.5 Om avtalet hävts innan försäljning hade konkursboet inte haft rätt att 

sprida exemplaren 
 
 
Som HD nu fastslagit innebar försäljningen av lagerexemplaren inte ett upphovsrättsintrång 

eftersom avtalet alltjämt var gällande. För det fall förlagsavtalet hävts redan innan konkursboets 

försäljning hade konkursboet också saknat rätt att sprida lagret. Utan upphovsmannens 

samtycke till överlåtelsen hade boet försäljning således inneburit ett otillåtet förfogande av 

spridningsrätten och därmed ett upphovsrättsintrång. Ett sådant otillåtet förfogande skulle 

enligt URL 2 § och 54 § första stycket medföra en ersättningsskyldighet motsvarande 

åtminstone ett skäligt vederlag för utnyttjande av verken. Om intrånget dessutom skett 

uppsåtligen eller av oaktsamhet, utgör detta en grund för skadestånd enligt 54 § andra stycket 

                                                
153 se avsnitt 2.3.1 om konkursboets inträde. 
154 Persson, 2006/07 s. 183. 
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samma lag. Eftersom det är konkursförvaltarens (såsom ställföreträdare för konkursboet) åtgärd 

som är ersättningsgrundande, har boet därmed ådragit sig massaansvar för ersättningen. 

 

5.4 Inträde 

 
Det framgår inte av rättsfallen angående när ett konkursbo har rätt att inträda i ett licensrättsligt 

avtal. Därav finns det heller inget som pekar på att utgångspunkten skulle vara en annan än vad 

som ovan lyfts angående boets rätt att inträda så till vida licensen börjat nyttjas eller väsentliga 

investeringar vidtagits (se avsnitt 4.3.2).  Även om konkursboet utifrån dessa premisser skulle 

ha rätt att inträda förutsätter emellertid ett inträde också att rättigheten får lov att dras in i 

konkursen. Det vill säga att boet har en rätt, antingen genom samtycke från licensgivaren eller 

pga. tillsammans med rörelse, att överlåta licensen.155 Persson har i en kommentar till NJA 

2005 s 510 framhållit att konsekvensen av utgången är att om det finns en rätt att överlåta 

avtalet, blir följden att konkursboet kan räkna med ett ganska stort utrymme för åtgärder utan 

att inträde kan anses ha skett.156 

 

Vad som framkommit i målen är att en underlåtelse av boet att häva avtalet inte kan tolkas som 

att inträde har skett. Detsamma gäller när boet förfogar över färdigställda exemplar 

kvarliggande i ett lager hos licenstagaren. Avseende det sistnämna framhöll HD i NJA 2005 s 

510 att viss vägledning kunde erhållas genom en analog bedömning av 63 § 5 stycket KöpL (se 

avsnitt 5.3.3) samt att en sådan analogi skulle varit särskilt intressant i fall där konkursboet 

utnyttjat mångfaldiganderätten och också producerat nya exemplar. I fallet hade emellertid boet 

inte självt tillverkat några exemplar och eftersom konkursen inte medför några ändringar i 

avtalsförhållandet och avtalet var gällande kunde licensgivaren inte hindra ett förfogande av 

boet med mer än vad hen hade kunnat hindra licenstagaren (gäldenären). Vad HD tycks antyda 

är att ett konkludent inträde troligen skulle kunna gjorts gällande om produktionen hade 

fortgått. 

Stöd för en sådan tolkning finns i doktrin där bland annat har Möller framhållit att om boet 

påbörjar eller fullföljer betydande steg av produktionen ska detta som huvudregel innebära ett 

inträde med ansvar i massan.157 Möller redogör inte så mycket närmare för denna tolkningen, 

                                                
155 Se också avsnitt 4.3.2 om verkan av inträde.  
156 Persson, 2006/07 s. 183. 
157 Möller, 1988 s. 651. 
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utan precis som HD förklarar han istället närmare för varför konkludent inträde vid 

förfogandet för redan tillverkade exemplar inte föreligger. Enligt domstolens avgörande var 

försäljningen endast en normal avveckling av tillgångarna eftersom mångfaldiganderätten 

togs i anspråk före konkursbeslutet och produktionskostnaderna burits av konkursbolaget. 

Möller å sin sida hänvisade dock till att en försäljning inte innebär ansvar för framtida eller 

kringliggande avtalsförpliktelser utan endast en skyldighet att betala royalty på försäljningen. 

Eftersom inträde innebär att svara för avtalet fullt ut borde det i detta avseende inte vara tal 

om ett inträde (jmf dock med ovan diskussion om partiellt inträde i avsnitt 4.2.3 ).158  

En försäljning, oavsett om detta avser innan konkursen tillverkade produkter eller produkter 

tillverkade av boet, bör nämligen enligt Möller innebära att konkursboet har ett massaansvar 

för royaltyn. Detta bl.a. med anledning av att motsatsen skulle medge att konkursboet kan 

vidta en åtgärd där en skyddad produkt för första gången sätts på marknaden utan att 

rättighetsinnehavaren erhåller något vederlag. Vid fall där licensen inte är exklusiv kan man 

argumentera för att licensgivaren skulle vara mindre skyddsvärd (se avsnitt 4.3.1) eftersom 

licensen då kan upplåtas till en ny licenstagare. En icke-exklusiv licens medför att 

licensgivaren vid uteblivet inträde i licensavtalet fritt kan utnyttja den immateriella rättigheten 

i andra sammanhang. Licensgivaren kan till exempel teckna licensavtal med ny 

licenstagare.159 Men även här kan det vara svårt för en licensgivare att hitta en annan aktör 

som är villigt att konkurrera med ett konkursbolag som sitter på ett betydande lager som säljs 

ut till kanske ett lägre pris än marknadspriset.160 För övriga licenstagare som ingått avtal med 

licensgivaren innan konkursen får detta givetvis också betydelse och skulle även kunna strida 

mot vad som avtalats om hur licenstagarna ska få konkurrera med varandra. 

Både i 1966 års fall samt i målet från 2005 har domstolen dock framhållit att fordran på royalty 

uppkommer i samband med att avtalet ingås, dvs. före konkursutbrottet. Därav blir fordringarna 

utifrån bestämmelserna i 5 kap 1§ KL endast att ses som konkursfordringar. I ingetdera av fallen 

framgår någon närmare redogörelse för denna tolkning. Som tidigare nämnt är det vanligt 

förekommande att vid bedömningen av när en fordran ska anses uppkommit tillämpa principen 

om den väsentliga grunden (se avsnitt 2.3). Enligt denna princip utgår man ifrån att fordran är 

beroende av att vissa specifika omständigheter inträffar men att endast vissa av dom utgör den 

väsentliga grunden. Tidpunkten för när dessa omständigheter inträffat utgör tiden för fordrans 

                                                
158 Möller, 1988 s. 651. 
159 Andreasson 2010 s. 319. 
160 Möller 1988 s. 635 f. 
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uppkomst.161 Enligt min mening är det tydligt att domstolen använt sig av just denna princip 

när de fastställt att fordran uppkommit vid avtalsingående. Av praxis har emellertid konstaterats 

att det inte finns någon för alla fall gällande princip för att bestämma när en fordring ska anses 

ha uppkommit och att huruvida fordringen ska anses ha uppkommit vid en viss kritisk tidpunkt, 

trots att den vid det tillfället inte var fullgången, är i hög grad beroende av ändamålet med den 

regel som ska tillämpas. 162 Hur domstolen kommit fram till att avtalet innehöll den väsentliga 

grunden och vilka ändamål som legat till bakgrund för denna tolkningen framgår inte av varken 

NJA 1966 s 241 eller NJA 2005 s 510.  

 

I 1966 års fall anfördes i en skiljaktig mening att även om fordringarna på royalty har sin yttersta 

grund i avtalet så är det fortfarande konkursboets förfogande som varit avgörande för dess 

uppkomst.163 Jag finner det besynnerligt att majoriteten gjort en annan tolkning. Detta särskilt 

eftersom domstolen i övrigt behandlat fordran som om den uppkommer i och med 

försäljningen. Om en försäljning av ett lager inte hade skett hade det exempelvis inte funnits en 

fordran på royalty att göra gällande i domstol.  

 

Därutöver antyder HD i NJA 2005 s 510 att om boet fortsatt produktionen hade detta antagligen 

inneburit att boet inträdde konkludent och därför varit ansvarig för de fordringar som 

uppkommit genom en försäljning av tillverkade produkter. Även här tycks domstolen bekräfta 

att själva anspråket uppkommer i samband med att egendomen avyttras. En möjlig tanke är att 

HD gjort en tolkning mot bakgrund för andra nyttjanderätter såsom exempelvis hyresrätt till en 

lokal. Uppkomsten av ett hyresavtal medför att hyresvärden har anspråk på hyrestagaren som 

kan göras gällande varje ny kalendermånad som avtalet löper. Detta skulle kunna anses stämma 

överens med exempelvis en licensavgift som på liknande sätt betalades ut till en licensgivare 

för själva licensen i sig. Jag finner emellertid här att det föreligger en viktig skillnad i 

förhållande till royaltyfordringar. Hyran till en lokal betalas nämligen i förskott, för varje månad 

som hyrestagaren har för avsikt att nyttja lokalen och avtalet fortfarande löper. En 

royaltyfordran däremot, kan vanligen göras gällande först efter att exemplaren har sålts. 

Vederlaget betalas således i efterhand. Så länge en licenstagare inte säljer några produkter 

kommer licensgivaren därför inte heller ha ett anspråk på royaltybetalningar. 

 

                                                
161 NJA 2009 s 29.  
162 Se NJA 2009 s 29 samt NJA 2013 s 725 
163 Se den skiljaktiga meningen av Just R w. i NJA 1966 s 241. 
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En annan fråga att ställa sig är varför 63 § 5 stycket KöpL skulle vara en lämplig analogi för 

fall där konkursboet fortsätter produktionen och inte vid försäljningen av ett innestående lager. 

Som ovan nämnt (se avsnitt 5.3.3) framhöll domstolen att en fortsatt produktion skulle innebära 

ett ianspråktagande av mångfaldiganderätten. Ett sådant förfogande tycks domstolen mena, 

skulle innebära att konkursboet tillgodogör sig rättigheten på ett sätt att den i enlighet med vad 

som sägs i 63 § 5 stycket KöpL inte kan lämnas tillbaka väsentligen oförändrad och 

oförminskad varför konkursboet ska anses ha inträtt i avtalet. Med detta sagt har emellertid 

domstolen, enligt min mening, gjort en oförklarlig skillnad mellan ett av konkursboet 

ianspråktagande av mångfaldiganderätten och ett utnyttjande av spridningsrätten. Så länge 

skyddade produkter inte förts ut på marknaden av rättighetsinnehavaren själv eller någon med 

dennes samtycke (licenstagaren), så stannar rätten att kontrollera spridningen av sådana 

produkter hos rättighetsinnehavaren. På så vis tillförsäkras rättighetsinnehavaren rätten att 

kontrollera den första spridningen i enlighet med vad den immateriella ensamrätten innebär.  

 

Om produkten emellertid lagligen förs ut på marknaden är spridningsrätten konsumerad (se 

avsnitt 3.1). I doktrin har diskussion förts just kring när en vara ska anses förts ut på 

marknaden.164 Strax innan avgörandet i 2005 års fall hade ett avgörande från EU-domstolen 

klargjort att konsumtion inträder då en rättighetsinnehavare genom en överlåtelse förlorar rätten 

att kontrollera spridningen av de överlåtna varorna. En sådan effekt uppnås enligt EU-

domstolen när rättighetsinnehavaren själv eller genom samtycke, realiserat värdet av 

framställda varor genom att överlåta förfoganderätten över varorna till tredje part (se avsnitt 

5.8).165 Spridningsrätten till exemplar tillverkade av licenstagaren som ligger i dennes lager är 

därför beroende av om det skett ett förfogande med konsumerande verkan.166 

 

Utifrån vad som nu sagts kan konstateras att då konkursboet förfogar över licenstillverkade 

varor på så vis att licensgivarens ensamrätt att kontrollera när produkterna för första gången 

förs ut på marknaden, medför detta att spridningsrätten konsumeras. Licensgivarens rätt 

avseende i vart fall dessa exemplar måste därmed definitivt anses ha förändrats eller 

förminskats. Faktum är att den upphört helt. Konkursboet har därför heller ingen möjlighet att 

återföra den konsumerade rätten till licensgivaren. Det förefaller underligt att inte samma 

                                                
164 Se exempelvis Möller 1988 s. 602 f. 
165 EU-domstolens mål C-16/03 Peak, målet handlade om när konsumtion ansågs ha inträtt avseende ett lager med 
varumärkesskyddade varor.  
166 C-16/03 Peak, punkt 41. 
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analogi av 63 § 5 stycket KöpL avseende konkludent inträde också skulle vara tillämpligt på 

denna situation avseende spridningsrätten, precis som när boet förfogat över 

mångfaldiganderätten.  

 

5.5 Hävning 

Av utgången i NJA 1966 s 241 följde att konkursen i sig inte medförde några ändringar i ett 

avtalsförhållande. Så länge avtalet bestod kunde boet inte hindras från att handla inom ramarna 

för avtalet på samma premisser som gäldenären haft rätt till. Eftersom någon hävningsrätt aldrig 

gjordes gällande i målet återstod således frågan om någon hävningsrätt överhuvudtaget fanns, 

samt vad en sådan rätt i så fall skulle medföra. Hade det avgörande varit att hävningsrätt 

uppkommit eller var hävning tvunget att faktiskt ske för att få verkan mot konkursboet?  

 

I den kritik som följde var en uppfattning att HD borde ha lagt författarnas sakrättsliga skydd 

till grund för boets massaansvar. Detta mot bakgrund av den förespråkade allmänna regeln att 

massaansvar inträdet då konkursboet förfogar över en prestation som motparten (licensgivaren) 

hade kunnat stoppa eller återta; en princip som även framkom av reglerna i köplagen (avsnitt 

4.2.1). En sådan tillämpning skulle innebära att om licensgivaren kan göra en sakrättslig 

hävning gällande så uppstår ett massaansvar för boet men det kräver inte att en faktisk hävning 

sker.167 Möller framförde särskilt i insolvensrättsligt forum (1997) att den ändring av 

upphovsrättens konsumtionspunkt som genomfördes i mitten av 1990-talet torde inneburit att 

det tidigare rättsfallet NJA 1966 s 241 inte längre kunde anses vägledande. Licensgivaren borde 

därmed kunna stoppa licenstagarens konkursbos spridning av osålda lagerexemplar genom att 

häva avtalet för det fall boet inte påtar sig massansvar.168  

 

Vid tiden för 1966 års avgörande var den konsumerande tidpunkten, dvs. att upphovsmannens 

ensamrätt till spridning upphörde, då verket utgivits. Exemplar som omfattades av utgivningen 

fick således spridas fritt spridas vidare. Med den lagändring som kom övergav man dock 

utgivning som den avgörande tidpunkten. Istället blev det den första lovliga överlåtelsen som 

ledde till att spridningsrätten av exemplar konsumerades. Enligt Möller så kan inte en 

licensgivares sakrättsliga befogenhet sträcka sig längre än konsumtionstidpunkten. 

Separationsrätten upphör därför när konsumtion inträder, dvs. när exemplaröverlåtelsen skett. 

                                                
167 Se exempelvis Håstad, 1996 s. 422; Möller 1988 s. 623. 
168 Möller, 1997 s. 36. 



 
59 

Möller menade att så länge spridningsrätten inte konsumerats och licensgivaren således har 

separationsrätt bör denne kunna kräva att konkursboet tar på sig massaansvar för royaltykraven. 

Om boet inte så gör har licensgivaren rätt att häva med verkan av att all rätt till fortsatt 

produktion och försäljning upphör. En sådan lösning torde heller inte enligt Möller, innebära 

en ekonomisk förlust av betydelse för boet.169 

 

När frågan senare i NJA 2005 s 510 kom att prövas, valde HD emellertid att inte göra en 

liknande tolkning utan framhöll att separationsrätten först aktualiseras när hävning sker och att 

eftersom avtalet fortfarande bestod kunde inte försäljning leda till massafordringar på royalty. 

Enligt HDs uppfattning hade en tillämpning av en allmän princip, där massaansvar inträder vid 

boets förfogande av en sakrättsligt skyddad prestation som inte går att återställa, varit att 

föregripa lagstiftningen, trots att den förslagna lagstiftningen gav uttryck för just en sådan 

princip.170 

 

Domstolen hänvisade även till rättsfallet NJA 1999 s 617 där ett konkursbo som efter 

hyresvärdens anfordran i enlighet med 12 kap. 31 § jordabalken förklarat sig vara ovilligt att 

ställa säkerhet eller påta sig massaansvar för hyreskostnaderna. Boet fortsatte emellertid att 

driva verksamhet i lokalerna. Enligt domen ansågs boets agerande inte ha gett upphov till 

massaansvar (se avsnitt 4.2.2). En uppfattning är dock att 1999 års fall med anledning av det 

femte stycke som infördes i 12 kap 31 § JB kom att bli överspelat. HD kunde i NJA 2005 års 

fall därför likväl hänvisat till bestämmelsens 5 stycke då den gav uttryck för samma princip (se 

avsnitt 5.3.2) som den som föreslagits av förmånsrättskommittén.171  

 

I ett senare rättsfall, NJA 2009 s 41, som gällde en fråga om en lokal skulle anses ställts till 

hyresvärdens förfogande enligt 12 kap 31§ 5 stycket JB yttrade domstolen att bestämmelsen 

införts mot bakgrund av Förmånsrättskommitténs förslag om att överge principen att ett 

konkursbo kunde utnyttja konkursgäldenärens anställdas arbete eller en av konkursgäldenären 

hyrd lokal utan massaansvar (frånsett en kort övergångstid), om konkursboet inte inträtt i 

avtalsförhållandet.172 Ett konkursbo ska inte kunna bedriva en rörelse på förmånligare villkor 

än konkurrerande näringsidkare. Samtidigt gav kommitténs förslag uttryck för den allmänna 

                                                
169 Möller 1997 s. 36. 
170 SOU 2001:80 s. 230. 
171 Andreasson 2010 s. 315; Persson 2006/2007 s. 181. 
172 SOU 1999:1 
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principen att en medkontrahent till konkursgäldenären, som hade en mot konkursborgenärerna 

skyddad rätt att innehålla eller återta sin prestation om vederlag inte utgavs av 

konkursgäldenären eller konkursboet (men inte utnyttjat denna möjlighet), ska ha rätt till det 

avtalade vederlaget från konkursboet om boet tillgodogör sig prestationen. (Jfr 63 § 4–5 stycket 

KöpL).173 Utifrån detta resonemang tycks kritiken om att HD i 2005 års fall kunde hänvisat till 

reglerna om lokalhyra befogad, eftersom domstolen i det senare fallet från 2009 verkar bekräfta 

att regeln inneburit att den ovan beskrivna allmänna principen fått fäste. 

 

Något som talar emot att principen om att boets tillägnande av en sakrättsligt skyddad prestation 

medför massafordran, på grund av införandet av 5 stycket i 12 kap 31 § JB har fått en allmän 

acceptans, är det krav på aktivitet som uppställts. I propositionen yttrades nämligen att 

konkursboet inte borde bli ansvarigt genom passivitet, eftersom boet kunde sakna kännedom 

om ett nyttjanderättsavtal medan hyresvärden haft möjlighet att få vetskap om konkursen som 

offentliggjorts. Således utformades bestämmelsen så att hyresvärden måste uppmana boet att 

lokalen ska ställas till dennes förfogande om boet vill undvika massaansvar för hyrorna.174  

 

Med den utgångspunkten menar jag, att det skulle kunna tolkas som att huvudregeln är precis 

så som den tillämpats i NJA 2005 s 510, och i NJA 1999 s 617. Så länge avtalet löper och 

inträde inte skett så har boet inget massaansvar för fordringar som kan härledas till ett avtal 

ingått före konkursen. Effekten av det femte stycket som infördes i 12 kap 31 § JB ändrar 

egentligen inte vad som sagts i 1999 års fall. Hyresvärden har endast getts en möjlighet att 

motverka att situationen som behandlades i fallet uppstår. Om hyresvärden inte utnyttjar sin rätt 

att tvinga boet till massaansvar vid utnyttjande av lokalen kommer hyrorna behandlas på samma 

sätt som innan, alltså såsom i NJA 1999 s 617 (se avsnitt 4.2.2). Argumentet att 1999 års fall 

varit överspelat kan endast ges fog om den allmänna principen ansågs som gällande. Det är 

enligt mig inte möjligt att hävda detta enbart med hänvisning till 12 kap 31 § 5 stycket JB. 

Denna regel utgör nämligen i sådana fall ett undantag från den allmänna principen så till vida 

lagstiftaren inte väljer att slopa kravet på aktivitet från hyresvärden i 12 kap 31 § 5 stycket 

JB.175  

 

                                                
173 Se även Möller 1988, s. 824 f; Håstad, 1996 s. 418 ff. 
174 Prop. 2002/03:49 s. 103 ff. 
175 Se också Andreasson 2010 s. 317 gällande att även NJA 2005 s 510 i så fall skulle ses som ett undantag.  
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Sammanfattningsvis finns det i vart fall två tolkningar för de resonemang som HD fört i NJA 

2005 s 510. Antingen så fanns det ingen gällande allmän princip, utan analogt med huvudregeln 

för lokalhyresrätt innebär ett förfogande enligt ett giltigt licensavtal inte per automatik att 

massafordran uppstår. Något som skulle kunna tala mot en analog tillämpning av 12 kap 31§ 5 

är att en immateriell rättighet alltid kan ställas till en licensgivares förfogande eftersom ett 

utnyttjande inte hindrar ett annat. Det finns heller inga tvingande regler om uppsägningstid utan 

det är upp till parterna att avtala härom (jmf 12 kap 4§ 2 stycket JB). Å andra sidan hade 

käranden i målet aldrig försökt begära att licensrätten skulle återställas med effekten av att det 

annars skulle medföra massaansvar för boet.  

 

Den andra tolkningen är att det fanns en accepterad allmän princip, innebärande att ett av boet 

förfogande över en sakrättsligt skyddad prestation medför ett massaansvar. Jag vill emellertid 

hävda att en sådan allmän princip inte kan grundas på 12 kap 31§ 5 stycket JB eftersom 

bestämmelsen snarare utgör ett undantag härifrån.176 Om så är fallet så finns det som ovan 

diskuterats, en uppfattning om att 12 kap 31 § JB ska tillämpas analogt på licensavtal (se avsnitt 

4.2) vilket kan motivera att även andra nyttjanderätter såsom immaterialrättsliga licensavtal ska 

utgöra ett undantag för den allmänna principen. Möjligen skulle då femte stycket också kunna 

göras gällande. I det aktuella fallet gjordes ingen sådan anfordran på boet gällande, vilket 

utifrån vad som ovan sagts skulle innebära att 1999 års fall ska, precis som HD har tolkat det 

läggas till grund för den uppkomna situationen. 

 

Andreasson har i en artikel kommenterat och kritiserat domen i NJA 2005 s 510. Grunden till 

Andreassons kritik är att han anser att HD i sin motivering till synes har bortsett från den 

funktionella aspekten av den sakrättsliga traditionen och i stället tillämpat vad han kallar en 

rättighetsformalistisk metod baserad på substantiella föreställningar.177 Andreasson menar att 

HD genom en sådan tolkning gett upphovsrätten en självständig entitet vilken automatiskt fått 

verkan i konkursen. Denna tolkning har lett till att innehavaren av en upphovsrätt, genom att 

säga upp förlagsavtalet, blir prioriterad i förlagets konkurs.178 Detta sätt att behandla 

upphovsrätten menar Andreasson utgör en avvikelse jämfört med hur andra rättigheter 

behandlas i konkurs179 

                                                
176 Andreasson 2010 s. 317. 
177 Andreasson 2006 s. 439. Andreasson förklarar inte begreppet ”rättighetsformalistisk” något närmare men jag 
tolkar det som han syftar på en boksbunden tolkning.  
178 Andreasson 2006 s.445. 
179 Andreasson 2006 s.445 f. 
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Vad Andreasson tycks mena att upphovsrätten inte enbart på grund av dess karaktär av en 

rättighet kan ges en verkan i konkursen. Istället måste dess erkännande i konkurssituationen 

motiveras av funktionella ändamål. Ett sådant ändamål skulle enligt Andreasson kunna vara att 

det på grund av att upphovsrätten till sin karaktär är såpass speciellt skyddsvärd att den även 

bör erkännas prioritet. Det bör dock i sådana fall klart framgå att det handlar om att avgöra 

huruvida vissa subjekt ska prioriteras framför andra. 180 

 

För att motverka att utgången i NJA 2005 s 510 också skulle få effekt för andra immaterialrätter 

såsom patent- och varumärkeslicenser hade det därför enligt Andreasson, Om det var hänsyn 

till upphovsmannens utsatta position som låg bakom domstolens beslut, varit önskvärt att HD 

uttryckligen hade förklarat att så var fallet. Det Andreasson emellertid här enligt min mening 

förbisett är att se till grundfunktionen av det immaterialrättsliga skyddet. Själva syftet med 

immaterialrätten är att lagstiftaren ansett att intellektuellt skapande är något som är särskilt 

skyddsvärt. Detta är inget som enskilt gäller för upphovsrätten, även om den i viss mån getts 

ett mer långtgående skydd genom den ideella rätten, samt förbudet mot utmätning enligt 42 § 

URL (hänvisa till avsnitt). I övrigt är ensamrättskonstruktionen densamma också vad gäller 

patent- och varumärkesrättigheter samt vad gäller konsumtionsprincipen. Det kan därför inte 

heller anses rimligt att domstolen i målet skulle behöva redogöra för att en 

upphovsrättsinnehavare ska åtnjuta ett rättighetsskydd när det är det som de facto utgör det 

fundamentala med en immaterialrätt. 

 

5.6 Konsumtionstidpunktens betydelse 

 
Konsumtionsprincipen fungerar ytterst som en avvägning mellan ensamrättsskyddet och den 

fria konkurrensen. De bakomliggande motiven till den immateriella lagstiftningen grundar sig 

i stort på att utifrån samhälleliga intressen ge incitament för olika former av skapande. Däremot 

är ensamrättens räckvidd inte oinskränkt. Genom konsumtionsprincipen begränsas 

rättighetsinnehavares kontroll till den tidpunkt då skyddade produkter för första gången sätts 

på marknaden. Med utgångspunkt i vad som ovan presenterats om den rådande praxis som finns 

gällande ett licenstillverkat lager, kan förstås att tidpunkten för konsumtionens inträde är av 

                                                
180 Andreasson 2006 s. 439. 
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största vikt för frågan om under vilka förutsättningar en licenstagares konkursbo kan förfoga 

över dessa lagervaror.181  

 

Av domen i NJA 2005 s 510 kan utläsa att om hävning gjorts gällande före konkursboets 

försäljning av det enligt förlagsavtalet tillverkade lagret så hade försäljningen inneburit ett 

intrång i kärandens upphovsrätt. Detta kan lätt misstolkas som om det endast är själva 

hävningen som innebär att rättighetsinnehavaren kan göra sin rätt gällande mot konkursboet. 

Det som istället är avgörande för frågan om intrång är om de produkter som ligger i lager har 

konsumerats eller inte. Om konsumtion har inträtt är det nämligen oväsentligt om hävning sker; 

konkursboet kommer oavsett att fritt kunna disponera över lagret. I det föregående har anförts 

att då ett konkursbo säljer ett innestående lager av produkter så innebär detta ett i 

anspråkstagande av spridningsrätten. Utifrån vad domstolen och doktrin antytt så skulle en 

fortsatt produktion inneburit boet tillgodogjort sig mångfaldiganderätten och därför konkludent 

inträtt i avtalet (se avsnitt 5.4). Jag menar att en skillnad mellan rättigheterna inte torde vara 

möjlig, varför ett konkludent inträde utifrån den tolkningen också måste gälla vid försäljningen 

av lagerexemplar. Även här blir det dock en fråga om spridningsrätten av varorna konsumerats 

eller inte.182 

 

 

5.7 När uppstår konsumtion 
 
Konsumtion inträder när rättighetsinnehavaren själv eller någon med dennes samtycke, för ut 

exemplar på marknaden (1 kap 12 § VML; 3 § 2 stycket 2 punkten PL). I upphovsrätten används 

istället begreppet överlåtits (19 § URL). I infosocdirektivet har konsumtion i upphovsrätten 

emellertid definierats som den första försäljningen eller för första gången genom annan form 

av överföring av äganderätten överlåts.183 Begreppen konsumtion torde därför kunna tolkas 

likalydigt för immaterialrättens område. Det mest grundläggande exemplet på när exemplar har 

”förts ut” är när de överlåts till tredje part.184 Frågor som uppkommer här är således vem som 

utgör en sådan utomstående part och vad som krävs för att ett samtycke ska anses föreligga.  

                                                
181 Arnerstål, 2014 s. 236. 
182 Observera att det endast är spridningsrätten som kan konsumeras. Se avsnitt 3.1 
183 Art. 4.2 direktiv 2001/29/EG; prop. 2004/05:110 s. 186–187; EU-domstolen slog slutligt fast att det inte 
existerar något tolkningsutrymme för en global konsumtionsprincip i infosocdirektivet i C-479/04 Laserdisken, 
punkt 27; förenade målen C-414/99 till C-416/99, Tesco punkt 42, klargör att medlemsstaterna inte har något 
tolkningsutrymme avseende begreppet konsumtion. 
184 Arnerstål, 2014 s. 237f. 
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Här kan också nämnas att det i de följande till största del kommer utgå från praxis på 

varumärkesrättens område. Detta av den enkla anledningen att avgörandena här är fler. 

Resonemangen lämpar sig emellertid också som analogier för paten- och upphovsrätten.185 

Detta bl.a. då uppsatsen fokuserar på den nationella konsumtionen och att denna i svensk rätt i 

stort behandlas lika. 186 Men även EU perspektivet talar för detta. I ett mål från EU-domstolen 

prövades nämligen om det upphovsrättsliga skyddet skulle avvika från varumärkesskyddet. 

Domstolen framhöll att det kommersiella utnyttjandet av upphovsrätten skapar samma problem 

som utnyttjandet av varje annan industriell eller kommersiell rättighet. 187 

 

5.8 När anses ett exemplar förts ut på marknaden 
 
Frågan, när en vara anses ha förts ut på marknaden prövades av EU-domstolen i det så kallade 

Peak-målet. I målet hade bolaget Peak Holding överlåtit rätten till ett närstående bolag att under 

ett av Peak Holding ägt varumärke, sälja och marknadsföra kläder i Sverige. Det närstående 

bolaget, sålde ett varuparti till det franska bolaget COPAD. I målet gjordes det gällande att 

konsumtion inte inträtt eftersom det på grund av ett i avtalet villkorat förbud mot 

vidareförsäljning inte kunde ses som om varorna satts på marknaden med 

varumärkesinnehavarens samtycke. 

 

EU-domstolen framhöll att det avgörande momentet för när en vara anses ha förts ut på 

marknaden är när rättighetsinnehavaren ger upp sin kontroll över varan.188 Detta med anledning 

av rättighetsinnehavares garanterade rätt att säkerställa sina intressen innan varorna släpps på 

marknaden begränsats genom att kunna kontrollera den första spridningen av exemplaret (se 

avsnitt 3.1). Det är därför relevant att se till när en rättighetshavare genom en överlåtelse släpper 

denna kontroll. Exempelvis innebär en överlåtelse inom en koncern inte att varan förts ut på 

marknaden eftersom kontrollen bevarats inom koncernen.189 Följaktligen krävs, för att en vara 

ska anses förts ut på marknaden, att överlåtelsen sker till en tredje part samt att överlåtelsen 

även innefattar förfoganderätten över de varumärkta varorna. När en sådan överlåtelse sker 

konsumeras rättigheten för innehavaren att förbjuda tredje part att vidaresälja varan. Domstolen 

                                                
185 Lidgard, 2002 s. 25. 
186 Lidgard, 2002 s. 355 ff. 
187 Lidgard, 2002 s. 358. Se även EU-domstolens mål C-337/95 Dior  
188 EU-domstolens mål C-16/03 Peak. 
189 Arnerstål 2014 s. 243 f. 
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påpekar att det också är först då som varumärkesinnehavaren realiserar det ekonomiska värdet 

som är knutet till varumärket. Fram till dess att sådan realisation sker, har 

varumärkesinnehavaren fortfarande ett intresse av att behålla fullständig kontroll över de varor 

som försetts med varumärket, bland annat för att garantera varornas kvalitet. 190 

 

Fråga i målet var även om varor kunde anses blivit förda ut på marknaden när varorna utbjudits 

till försäljning eller redan vid en import av varor i syfte att sälja dem. Utifrån ovan beskrivna 

resonemang, menade domstolen dock att ingendera av dessa åtgärder innebär en realisation av 

värdet för varorna och inte heller att förfoganderätten går över till tredje part. Därmed kan det 

inte heller anses leda till att varorna förts ut på marknaden.191 

 

En överlåtares förbindelser med motparten har också getts betydelse för inträdet av konsumtion. 

Hänsyn ska nämligen enligt praxis tas till om det finns ett ekonomiskt eller rättsligt 

beroendeförhållande mellan rättighetsinnehavaren och den som fört ut varorna på 

marknaden192. Om ett sådant förhållande existerar så innebär detta vanligen att 

rättighetsinnehavaren fortfarande haft möjligheten att utöva den kontroll som ensamrätten ska 

garantera. Här kan påpekas att det inte krävs att innehavaren faktiskt utövat en kontroll för att 

ensamrätten ska konsumeras. Så länge det funnits en möjlighet för innehavaren att utöva sin 

rätt är detta tillräckligt. Följaktligen kan även en licenstagare disponera över varorna med 

konsumerande verkan.193  

 

För konkurssituationen, där frågan gäller lagerexemplar, innebär detta att det måste utredas om 

det skett något förfogande med konsumtionsgrundad verkan innan exemplaren hamnade i lager. 

För fall där licensgivaren kanske själv tillverkat exemplaren och överlåtit dem till licenstagaren 

att distribuera torde det, av vad som framkommit ovan, vara beroende på om parterna är 

ekonomiskt eller rättsligt beroende av varandra. Om en sådan tolkning skulle kunna göras 

avseende en licensgivare som har ett fortsatt inflytande över licenstagarens beträffande handel 

med exemplaren är oklart. Enligt Arnerstål får bedömningen om konsumtionens inträde när 

licenstagaren överlåter varor till en licenstagare görs utifrån avtalsrelationen i det enskilda 

fallet.194 Vid den tidpunkten rättigheten i exemplaren konsumerats kan ett konkursbo fritt 

                                                
190 EU-domstolens mål C-16/03 Peak, punkt 39–42. 
191 EU-domstolens mål C-16/03 Peak, punkt 41. 
192 Se EU-domstolens mål C-10/89, kafé Hag II samt EU-domstolens mål C-9/93 Ideal standard. 
193 Arnerstål, 2014 s.238 
194 Arnerstål, 2014 s. 245 f. 
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förfoga över de exemplaren. En ytterligare förutsättning för konsumtionens inträde är som 

nämnt emellertid att exemplaren också förts ut med giltigt samtycke (se avsnitt 6.3). 

 

5.9 När anses rättighetsinnehavaren samtyckt till att varan förts ut 
 

När en rättighetsinnehavare själv producerar och saluför exemplar knuten till dennes rätt blir 

konsumtionsbedömningen endast beroende av när exemplaret anses förts ut på marknaden likt 

den diskussion som förts precis ovan. Av den konsumtionsprincip som framgår i de 

immaterialrättsliga lagarna framgår emellertid att även någon med rättighetsinnehavarens 

samtycke kan föra ut varor på marknaden med konsekvensen av att spridningsrätten 

konsumeras.195 Typiskt sett är det i denna situation tal om någon som erhållit en licensrätt. 

 

Konsumtionstidpunkten uppstår på samma sätt hos licenstagaren, alltså när varorna förts ut på 

marknaden. Licensavtalet i sig innebär inte ett generellt och ovillkorligt samtycke för 

licenstagaren, utan samtycket blir relevant först när produkterna faktiskt förts ut. Samtycket ska 

utläsas utifrån reglerna om licensavtalet och under vilka villkor som licenstagarens 

dispositionsrätt gäller. Denna princip har fastställts av EU-domstolen i Copad-målet.196  

 

Det kan alltså konstateras att när en licenstagare själv står för produktionen kommer 

konsumtion inträda först när samtycket aktualiseras, dvs. vid försäljningen. Detsamma gäller 

när ett konkursbo förfogar över lagervarorna. Utgången stämmer väl överens med regeln om 

att samtycke krävs för varje exemplarförsäljning vilket EU-domstolen preciserat i Sebago-

målet.197 Frågan i det målet var om samtycke i varumärkesdirektivets mening förelåg för 

importerade varumärkta produkter eftersom liknande varor med samma varumärke redan 

lagligen marknadsförts inom EU/EES med varumärkesinnehavarens samtycke.198 Domstolen 

uttalade, att även om det inte framgår direkt av direktivet så måste det ändå tolkas så att de 

rättigheter som är knutna till ett varumärke endast konsumeras för de exemplar av varan som 

med varumärkesinnehavaren samtycke har förts ut på marknaden inom det område som 

                                                
195 Se 1 kap 12 § VML 19 § URL 3 § p 2 PL 
196 EU–domstolens mål C-59/08, Copad 
197 Mål C-173/98 Sebago 
198 Domen hänvisar till direktivet; Rådets första direktiv 89/104/EEG av den 21 december 1988 om tillnärmningen 
av medlemsstaternas varumärkeslagar. Bestämmelsen har samma lydelse idag men ligger under artikel 15 i det 
senaste direktivet; Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/2436 av den 16 december 2015 för 
tillnärmning av medlemsstaternas varumärkeslagstiftning. 
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direktivet avser.199 Således gäller att varje exemplar som förs ut på marknaden kräver 

varumärkesinnehavarens samtycke samt att licensavtalet inte fungerar som ett ovillkorligt 

samtycke, utan detta aktualiseras först när försäljningen sker. 

 

I Copad-målet framhöll domstolen att rätten att använda varumärket med konsumtionsgrundad 

effekt gäller endast så länge licenstagaren håller sig inom ramen för licensbestämmelserna i 

artikel 8.2 varumärkesdirektivet (motsvarande bestämmelser återfinns i 6 kap 4 andra stycket § 

VML). Domstolen förtydligade att det endast är en överträdelse av licensbestämmelserna i 

direktivet som innebär att samtycke inte anses föreligga. En överträdelse av övriga villkor 

uppställda i licensavtalet omfattas inte.200 En sådan överträdelse är således endast 

kontraktsrättslig och måste därmed bedömas inom de ramarna. 

 

Enligt Arnerstål skulle en annan tolkning av det konsumtionsgrundade samtyckets inträde 

medföra egendomliga konsekvenser. Om varje överträdelse av licensavtalet skulle innebära att 

samtycke inte längre föreligger skulle en vidareförsäljning innebära ett intrång även endast vid 

kontraktsrättsliga överträdelser eftersom någon konsumtion inte inträffat. En annan tolkning 

vore att licensavtalet ensamt skulle anses medföra ett absolut och ovillkorligt samtycke vilket 

också åberopades i Copad-målet. Denna utgångspunkt skulle medföra att konsumtion inträder 

oavsett om licenstagaren begått en överträdelse av licensavtalet som inneburit ett intrång. Detta 

skulle resultera i att en fortsatt försäljning till tredje part kan ske, trots licenstagarens intrång. 

 

Slutsatsvis menar Arnerstål att det är själva intrånget som avgör om ett konsumtionsgrundande 

samtycke föreligger. Vad avser patent- och upphovsrätten återfinns inga liknande 

licensbestämmelser som i varumärkeslagen. Bedömningen bör dock inte vara annorlunda, utan 

avgörande torde även här vara om det är fråga om ett intrång i immaterialrätten. Om 

licenstagarens överträdelse av licensavtalet inte utgör ett intrång så inträder konsumtion när 

exemplaret förs ut på marknaden.201 

 

 

                                                
199 Det till EU-domstolen bakomliggande målet kom av att det amerikanska bolaget Sebago, som var innehavare 
till varumärkena Sebago och Dockside, stämt det belgiska bolaget G-B Unic för varumärkesintrång. G-B Unic 
hade köpt ett parti Dockside-Sebago skor som importerats från en tillverkare i El- Salvador och sedan sålt dem 
utan uttryckligt samtycke från Sebago. 
200Arnerstål, 2014 s.239. samt EU–domstolens mål C-59/08, Copad.  
201 Arnerstål, 2014 s. 241 
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6 Konsumtionstidpunktens betydelse för anspråk i konkurs 
 

6.1 Konsumtion och inträde 
 

Vad som nu sammanfattningsvis kan sägas om ett konkursbos inträde i licensavtal är att om 

licensen börjat utnyttjas och väsentliga investeringar företagits har boet, enligt min mening, en 

rätt att inträda i avtalet (avsnitt 4.3.4). Ett inträde i syfte att sälja ett kvarliggande lager, är dock 

endast nödvändigt för de fall konsumtion inte har inträtt. Om konsumtion har inträtt så spelar 

det ingen roll om licensgivaren häver avtalet – konkursboet kommer ha en rätt att sälja lagret 

ändå. Om konsumtion däremot inte har inträtt, och hävning görs gällande, kommer konkursboet 

behöva inträda för att få lov att utnyttja licensgivarens spridningsrätt.  

 

För det fall konsumtion inte har inträtt och inträde görs gällande kan inträdet emellertid också 

vara beroende av om licensen får lov att överlåtas. Om den inte får överlåtas ska den nämligen 

inte med hänsyn till rekvisiten i konkurslagen och utsökningsbalken ingå i konkursen (se 3 kap 

3 § KL, 4 kap 17 § UB). Detta innebär dock inte att konkursboet inte under tiden för konkursen 

kan utnyttja ett licensavtal utan att inträda. Så länge avtalet består kan en licensgivare nämligen 

inte hindra boet från att utnyttja avtalet, med mer än vad licenstagaren hade kunnat hindras 

ifrån.202 Vad som däremot fortfarande är oklart är dels om och när ett konkursbo konkludent 

kan inträda i ett licensavtal, dels om detta förutsätter att licensen ingår i konkursen (att den kan 

överlåtas) eller om partiellt inträde är möjligt.  

 

Vad avser det senare finns en uppfattning om att partiellt inträde inte är möjligt. Detta med 

anledning av ett rättsfall gällande hyreslagen, där domstolen menade att ett konkursbos inträde 

i hyresavtal avseende en lokal också innefattade obetalda hyror bakåt i tiden (se avsnitt 4.2.3).203 

Jag finner en analogi av detta slag för licensavtal olämpligt. Huruvida det är en lämplig 

utgångspunkt för just hyresreglerna är en bedömning som ligger utanför denna uppsats. Men 

det kan vara av vikt att beakta argumenten som domstolen använde. Tolkningen gjordes 

nämligen utifrån att det i lagen (hyreslagen) inte fanns någon reservation för en hyrestagares 

konkurs. Dessutom skulle en möjlighet till partiellt inträde enligt domstolen medföra att 

hyresgivaren skulle bli mer benägen att skyndsamt häva hyresavtalet vid betalningsdröjsmål 

vilket i sin tur vore till nackdel för borgenärskretsen. Jag finner denna bedömningen märklig. 

                                                
202 NJA 1966 s 241 samt NJA 2005 s 510. 
203 1989 s 206. 



 
69 

För hyresgivarens del torde det inte finnas några intressen i vem som betalar hyran, så länge 

betalningarna kommer in. Om boet inträder för framtida betalningar så sker detta under 

massaansvar, vilket syftar till att säkerställa att betalningar kommer att utgå. Om konkursboet 

måste inträda i avtalet också retroaktivt kommer detta kunna leda till att inträde kanske blir 

omöjligt och hyresgivaren kommer ändock stå med konkursfordringar fram till dess en ny 

hyrestagare flyttar in.  

 

Vid ett licensavtal är det dock en aning annorlunda. Här kan mer personliga intressen finnas 

angående vem som nyttjar licensen. Men om en hävningsgrund uppkommer, såsom att 

konkursboet inte kan nyttja licensen på ett avtalsenligt sätt, kan licensgivaren ändock häva 

avtalet. Eftersom upplåtelsen är immateriell är dess nyttjande av en ny licenstagare inte 

beroende av konkursboets nyttjande med annat än vad som villkorats av avtalet.204 Därutöver 

är argumentet om att partiellt inträde inte behandlats i hyreslagen, och att detta skulle medföra 

att det därmed skulle vara uteslutet, också besynnerligt. Av denna uppfattning är även Håstad 

som menar att konkursrättsliga syften bör istället lagts till grund och om det vore motiverat, ett 

reduktionsslut från 12 kap 42 § JB skulle gjorts.  

 

”Det kan inte vara rimligt att frågan om partiellt inträde löses olika från kontraktstyp till 

kontraktstyp beroende på vad lagstiftaren råkar skriva om successiv leverans eller underlåter 

att skriva, därför att han inte tänkt på konkursfallet.”205  

Jag menar att det både ur ett konkursrättsligt och immaterialrättsligt perspektiv kan vara 

motiverat med ett partiellt inträde, och då inte bara fullt ut för framtida och kringliggande 

avtalsförpliktelser utan också endast för en kommande prestation såsom försäljning av ett 

kvarliggande lager.206 En sådan utgångspunkt skulle nämligen medföra att boet kan inträda till 

viss del även om licensen inte kan överlåtas. Detta kan tänkas vägas upp mot den kritik som 

riktats mot de a prioriska överlåtelseförbudens räckvidd i konkurser (se avsnitt 4.4). För 

licensgivarens del är en sådan tolkning också fördelaktig eftersom licensgivaren då fortfarande 

kan få betalt under tiden för avvecklingen av konkursen. Samt att konkursboet måste konkurrera 

med eventuella övriga licenstagare på samma premisser som gäldenären. Licensgivaren kan då 

                                                
204 Notera här att hyreslagen innehåller en hel del tvingande regler som ett licensavtal inte gör. Såsom exempelvis 
uppsägningstider. 
205 Håstad 1996 s. 409. 
206 Jmf med avsnitt 5.4 om vad Möller har framhållit att anspråk på royalty är massafordringar men att försäljningen 
inte kan ses som inträde I avtalet. 
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under period kan licensgivaren hitta en ny licenstagare som inte behöver acceptera konkurrens 

från ett konkursbo (se avsnitt 5.4). 

När det kommer till det konkludenta inträdet är även det oklart när et sådant inträde skulle 

kunna ske. I det ovan redogjorda rättsfallen (NJA 1966 s 241, NJA 2005 s 510) har det anförts 

att konkursboets försäljning av lagerexemplar inte var att betrakta som ett konkludent inträde 

eftersom förfogandet endast utgjorde något som licenstagaren genom avtalet haft en rätt till. Av 

både skälen till 2005 års fall och vad som tycks vara en gemensam uppfattning i doktrin är att 

bedömningen avseende det konkludenta inträdet skulle varit annorlunda om konkursboet valt 

att tillverka nya exemplar eftersom detta hade varit ett ianspråktagande av 

mångfaldiganderätten. Här tycks domstolen mena att konludent inträde skulle vara möjligt. 

Argumentet har förts utifrån en analogi till 63 § 5 stycket KöpL som stadgar att om konkursboet 

har sålt varan eller på annat sätt har förfogat över den så att den inte kan lämnas tillbaka 

väsentligen oförändrad och oförminskad, ska konkursboet anses ha inträtt i avtalet (se avsnitt 

4.2.2 samt 5.4).207  

Jag vill hävda att om analogin är möjlig för mångfaldiganderätten, så kan inte en annorlunda 

tolkning göras av spridningsrätten. Om konsumtion inte inträtt för exemplar i kvarliggande 

lager och konkursboet utnyttjar den upplåtna spridningsrätten, kommer den immateriella rätten 

att förändras på ett sådant sätt att konkursboet inte kan lämna tillbaka den. Detta i och med att 

själva åtgärden innebär att exemplaren övergår till en utomstående tredje part och licensgivaren 

förlorar sin rätt att kontrollera spridningen av de exemplaren. Rätten är konsumerad (se bl.a. 

avsitt 5.7). Utifrån vad som ovan sagts om det partiella inträdet torde konkursboet vid en 

försäljning av icke konsumerade exemplar konkludent inträda partiellt i avtalet avseende krav 

på royalty. 

6.1.1 Konsumtion och fordran 
 
 
Konsumtionsprincipen bör enligt min uppfattning tillmätas betydelse också vid tillämpningen 

av 5 kap 1 § KL – alltså vid frågan om när en fordran ska anses uppkommit (se avsnitt 2.3). Av 

praxis som kommit efter utgången i NJA 2005 s 510208 har konstaterats att det inte finns någon 

för alla fall gällande princip som avgör när en fordring ska anses ha uppkommit och att 

                                                
207 Möller, 1988 s. 651. 
208 Där utgången 1966 s 241 bekräftades. 
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bedömningen i hög grad är beroende av ändamålet med den regel som ska tillämpas.209 I 2005 

års fall tycks domstolen tillämpat avtalet som den avgörande tidpunkten, endast utifrån det 

ändamål att det var då rätten att utnyttja immaterialrättigheten uppkom. Detta behöver inte 

nödvändigtvis vara en felaktig ändamålsbedömning, men jag vill hävda att fler syften borde ha 

vägts in i bedömningen. Vad gäller konsumtionsprincipen exempelvis, så har det konstaterats 

att ett avgörande rekvisit för dess inträde är att det sker med rättighetsinnehavarens samtycke. 

Huruvida samtycke föreligger ska avgöras utifrån en intrångsbedömning (se avsnitt 5.9). Om 

förfogandet innebär ett lagstadgat intrång, så inträder inte konsumtion. Därav innebär en 

hävning från licensgivarens sida att konkursboet inte kan förfoga över ett kvarliggande lager 

med konsumtionsverkan, eftersom detta skulle utgöra ett intrång i upphovsrätten. Om avtalet 

däremot består inträder konsumtion. Detta oavsett om konkursboet bryter mot en annan 

avtalsbestämmelse, såsom exempelvis att föra ut icke tidigare utgivna exemplar vid en tidpunkt 

före vad som avtalats (se avsnitt 5.3.4).  

 

Härav kan fastställas att samtycket för en licenstagare att utnyttja immaterialrätten främst har 

betydelse i samband med att varan förs ut på marknaden. Således utgör inte ett licensavtal i sig 

ett generellt och ovillkorligt samtycke för licenstagaren att utnyttja immaterialrättigheten.210 I 

NJA 1981 s 801 ansåg HD att en mäklares arvode på provision inte skulle anses vara en 

massafordran. Detta i och med att provisionsfordringen i sådan väsentlig mån grundad på vad 

som förekommit före konkursbeslutet. Detta torde till viss del stämma överens med ett 

licensavtal. Påpekas bör emellertid att mäklarens arbete utfördes före konkursen och hade 

således ingen prestation kvar. Detta kan ha haft betydelse för målets utgång. Utifrån vad som 

ovan anförts om licensavtalet består emellertid licensgivarens prestation, nämligen att för varje 

gång försäljning sker, samtycka till förfogandet. Detta argument är nästintill samma som det 

Håstad anfört om att licensgivarens prestation är att acceptera en licenstagares utnyttjande (se 

avsnitt 5.2).211 Men jag anser att det tar en något annorlunda utgångpunkt i och med 

konsumtionsprincipen. Möjligen blir effekten att argumenten förstärker varandra. 

 

Med detta sagt menar jag att det finns anledning att ifrågasätta den bedömning som gjorts 

gällande fordrans uppkomst i NJA 1966 s 241 samt NJA 2005 s 510. Detta i synnerhet eftersom 

det i senare praxis konstaterats att någon generellt gällande princip för att avgöra när en fordring 

                                                
209 NJA 2013 s 725. 2009 s. 291. 
210 EU–domstolens mål C-59/08, Copad. 
211 Håstad, 1996 s. 422. 
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ska anses ha uppkommit inte finns och att bedömningen därför måste ske utifrån reglernas 

ändamål. Mot bakgrund av detta, och med beaktande av den EU-praxis som också tillkommit 

gällande hur samtycket i konsumtionsprincipen ska tolkas, torde det därmed finnas fler ändamål 

att beakta än vad som gjorts avseende fordran på royalty. Detta betyder givetvis inte att 

utgången fortfarande skulle kunna bli densamma. 

 
6.1.2 Konsumtion och sakrätt 
 
Utifrån den sakrättsliga genomgång som gjorts i denna uppsats har konstaterats att sakrättsligt 

skydd uppstår i och med avtalet. Om licensen följs av ett a prioriskt överlåtelseförbud så har 

även detta sakrättslig verkan och licensen kan separeras ur konkursen (se avsnitt 2.2.2). Hävs 

avtalet har licensgivaren således en separationsrätt. Vad avser kvarliggande lager har 

konstaterats i det föregående att det avgörande är om lagerexemplaren har konsumerats eller 

inte. Om konsumtion inträtt innebär inte separationsrätten att även krav på royalty omfattas. 

För de fall konsumtion inte inträtt får licensgivaren även vid en försäljning separera de 

royaltyfordringar som uppkommer. Enligt HD är detta emellertid förutsatt att hävning gjorts 

gällande eftersom det först är då separationsrätten aktualiseras. Det är därav inte så, som 

argumenterats för i doktrin, att det sakrättsliga skyddet innebär att separationsrätt gäller så fort 

grund för hävning föreligger (se avsnitt 5.5).212 En fråga som emellertid är oklar är vad som 

gäller för fall där avtalet följer med rätten att överlåta licensen. Licensgivaren kan fortfarande 

givetvis göra en sakrättsligt skyddad hävning mot konkursboet vid ett kontraktsbrott. Men om 

ingen hävningsgrund finns kan licensgivaren ändock vilja skydda sig mot att ett konkursbo ges 

en rätt att överlåta avtalet. Det torde även vara önskvärt för en licensgivare att så tidigt som 

möjligt få till en hävning av licensavtalet i fall av konkurs där licenstagaren sitter på ett 

betydande lager. Frågan om hävningsklausuler såsom ipso-facto klausuler eller 

prekonkursklausuler är som nämnt oklar (se avsnitt 4.4) vad gäller upplåtelseavtal. Men jag 

menar att det inte vore omöjligt att göra en analogi från NJA 2010 s 617 på i vart fall 

prekonkursklausuler. Dock måste de konkursrättsliga syftena vägas emot och det kan därför 

finnas anledning likt vad Domeij framfört, att använda återvinningsreglerna vid bedömningen 

av klausulen giltighet.213 

 
 

                                                
212 Möller, 1997 s. 36. 
213 Domeij, NIR 4/2011, s. 416 f. 
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6.1.3 Avslutande reflektioner 
 

Den analys som genomförts i uppsats gällande konsumtionsprincipens betydelse för anspråk i 

konkurser präglas av osäkerhet och en svårighet i att ge några tydliga besked. Eftersom de 

rättsområden som blivit föremål för analys i uppsatsen är så pass oreglerade och rättspraxis av 

betydelse för frågeställningen är knapp, skulle jag vilja påstå att det är praktiskt taget omöjligt 

att fastställa något definitivt. Detta särskilt med tanke på den framåtväxande immaterialrätten 

som dessutom, till skillnad från de konkurs- och sakrättsliga reglerna, till stor del är 

harmoniserad och därav många gånger kan bli svårtillämpad i den svenska rättsliga 

systematiken. Min kritik är heller inte alltid ny. Andra alternativa lösningar med många gånger 

samma besked har förts fram tidigare. Emellertid tror jag att denna uppsatsen, som sätter 

konsumtionsprincipen i särskilt fokus, har förmått, presentera några nya argument för 

diskussionen. 
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