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Abstract 

The main purpose of this thesis was to analyze whether the bankruptcy trustee has a duty of 

care regarding property owned by third parties. The selected subject was found particularly 

interesting since it is previously unexplored. Today the Swedish bankrupcty act lacks a 

provision regarding the trustee´s liability towards third parties. The reason behind a non-

regulation has been motivated by the lack of court practice and also the lack of knowledge about 

this subject among regulators and others within the legal profession. 

The purpose of this essay has been achieved by analyzing following questions: How far the 

scope of a trustee’s bankruptcy assignment extends, whether a trustee can have a duty of care 

regarding third man’s property, how far this duty extends, and if there is a need of a new liability 

legislation regarding this subject.  

In order to come up with conclusions, this thesis was initiated to analyze the scope of the 

trustee’s assignment, the general sayings about duty of care in the judicial doctrine, and 

thereafter determine the trustee’s liability towards third parties through interpreting a trustee’s 

liability based on the Swedish liability Act etc. To define the extent of the duty of care, four 

practical cases have been analyzed.  

The conclusion of this essay is that a trustee has a duty of care for third man’s property if the 

duty of care can be found within the scope of the bankruptcy assignment. This scope can be 

identified on these four grounds. 1) obligated actions based on legal provisions, 2) the interests 

in the provision of article 7 paragraph 8 in the bankruptcy act, 3) the resources of the individual 

bankruptcy including reimbursable bankruptcy costs, 4) non-expressed norms, e.g. customs, 

that require an obligation to act. Since every bankruptcy procedure vary, the scope of the 

assignment must be interpreted in the light of these four criteria in each individual case.  

Based on the lack of practical cases in court regarding the question of a trustee’s liability 

towards third parties, the conclusion of the last question about enforcing a new legislation was 

answered negative. However, an alternative proposal was presented to regulate an obligation 

for trustees to have a legal duty of care to a reasonable extent in order to clarify the legal 

uncertainty and to ensure third parties right in rem. 
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1  Inledning 

  Problemformulering 

Det är i dag vanligt att näringsverksamheter använder olika finansiella lösningar för att anskaffa 

egendom som de inte vill binda sitt kapital till. Att ingå ett leasingavtal avseende viss egendom 

är ett exempel på en sådan finansiell lösning.1 Vid leasingtagarens konkurs har leasinggivaren 

vanligtvis separationsrätt till egendomen som finns i konkursboets besittning. Detta sakrättsliga 

skydd regleras i 3 kap. 3 § konkurslagen (1987:672) (KonkL).  

Att konkursförvaltaren har ett personligt ansvar för de tillgångar som ingår i konkursboet följer 

av skadeståndsbestämmelsen i 17 kap. 1 § KonkL. Bestämmelsen innebär att förvaltaren 

personligen åläggs ansvar för den skada han åsamkar boet, en konkursborgenär eller 

gäldenären. Detta gäller om skadan inträffar till följd av en uppsåtlig eller oaktsam åtgärd 

vidtagen inom förvaltaruppdraget. I de fall skada åsamkas egendom som förvaltaren har i 

besittning men som ägs av tredje man blir frågan om ansvar annorlunda, eftersom det inte finns 

några särskilda bestämmelser i KonkL eller i annan specialförfattning som reglerar förvaltarens 

ansvar gentemot tredje man. 

I förarbeten till KonkL anges att konkursförvaltarens ansvar gentemot tredje man var en fråga 

av särskild vikt vid införandet av förvaltarens skadeståndsbestämmelser.2 Med hänsyn till att 

det saknades kunskap avseende frågan bedömdes den vara för komplicerad att undersöka. Ett 

ytterligare skäl till varför ansvaret gentemot tredje man inte togs med i lagstiftningen var på 

grund av ansvarsfrågans frånvaro i praxis.3 Detta resulterade i att skadeståndsbestämmelsens 

utformning endast omfattade skada gentemot boet, en konkursborgenär eller gäldenären. 

Eftersom frågan därefter inte har blivit behandlad i någon nämnvärd utsträckning, varken i 

doktrin eller på lagstiftningsnivå, råder det fortfarande osäkerhet kring när och under vilka 

förutsättningar förvaltaren kan åläggas ansvar gentemot tredje man.4  

Obesvarade frågor är således om det finns en vårdplikt inom konkursförfaranden gentemot 

tredje mans egendom, vilka vårdåtgärder som är tillräckligt aktsamma för att undgå ansvar i de 

                                                 
1 Håstad, Sakrätt avseende lös egendom, s. 165. 
2 Prop. 1986/87:90. 
3 Prop. 1986/87:90, s. 414. 
4 Kronofogdemyndigheten, Handbok i Konkurstillsyn, s. 38. 
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fall skada uppstår, och om detta ansvar kan åläggas inte bara boet utan även förvaltaren 

personligen. 

Med avstamp i denna rättsosäkerhet och med särskild hänsyn till att det är relativt vanligt att ha 

annans egendom i besittning är ämnesvalet för denna uppsats att undersöka och analysera 

konkursförvaltarens vårdplikt avseende separationsegendom vid konkurs. 

 Syfte och frågeställningar 

Uppsatsens övergripande syfte är att undersöka och analysera konkursförvaltarens vårdplikt 

avseende separationsegendom. I detta syfte ingår att undersöka förvaltaruppdragets räckvidd 

samt om det i dag kan anses finnas ett behov av att reglera förvaltarens ansvar gentemot tredje 

man. 

För att uppnå detta syfte kommer följande frågeställningar att behandlas: 

i. Vilka åtgärder och intressen styr räckvidden av konkursförvaltarens uppdrag? 

ii. Har förvaltaren en vårdplikt över separationsegendom? 

iii. Vilka åtgärder och intressen styr räckvidden av konkursförvaltarens vårdplikt? 

iv. Finns det skäl att införa en bestämmelse i lag avseende förvaltarens vårdplikt 

och/eller ansvar gentemot tredje man och hur bör i så fall en sådan reglering se 

ut? 

 

 Metod och material 

För att uppnå syftet med denna uppsats har den rättsdogmatiska metoden använts. Med 

beaktande av att den rättsdogmatiska metodens ändamål är att studera och systematisera 

vedertagna rättskällor för att fastställa gällande rätt,5 har denna metod varit mest lämpad för att 

undersöka och analysera förvaltarens vårdplikt avseende separationsegendom. Utgångspunkten 

för att fastställa gällande rätt är enligt denna metod att besvara uppsatsens frågeställningar med 

stöd av det material som ingår i rättskälleläran. Detta material består av lag, förarbeten, 

prejudikat, doktrin och sedvänja. I de fall normkonflikter uppstår mellan olika källor är det den 

                                                 
5 Sandgren, Rättsvetenskap för uppsatsförfattare, s. 49. 
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normhierakiska ordningen som styr vilken rättskälla som ska ges företräde. Enligt denna 

ordning tillmäts lag högst auktoritet och sedvänja lägst.6 

Det material som har tillmätts stor betydelse för uppsatsens första frågeställning avseende 

förvaltaruppdragets räckvidd är lagtext med tillhörande förarbeten. Den nuvarande 

utformningen av KonkL är detaljerad varför lagtexten i sig utgjort en stor del av materialet. 

Med hänsyn till att förvaltarens uppdrag i stor utsträckning styrs av bestämmelsen i 7 kap. 8 § 

KonkL har förarbeten varit relevanta att studera i syfte att undersöka bestämmelsens 

ändamålssyfte och hur regeln i praktiken är tänkt att tillämpas.  

Uppsatsens andra och tredje frågeställning har syftat till att undersöka om förvaltaren har en 

vårdplikt över separationsegendom och i så fall hur denna vårdplikt är beskaffad. Detta ämne 

har inte tidigare blivit behandlat av jurister i någon nämnvärd utsträckning, frånsett en artikel i 

Svensk Juristtidning (SvJT) som publicerades under den avslutande fasen för arbetet med denna 

uppsats.7 Artikeln har bidragit med nya perspektiv, bl.a. argumenterar författaren för att en 

vårdplikt över tredje mans lösöre inte kan åläggas förvaltaren, utan endast konkursboet. Mot 

bakgrund av att artikeln inte har föregåtts av någon forskning, utan snarare utgör en åsikt, har 

artikeln endast använts i syfte att nyansera den rättsliga argumentationen för den ståndpunkt 

som förs i denna uppsats. För att undersöka vilket subjekt det är som ansvarar gentemot tredje 

man har en kort jämförelse gjorts med styrelseledamöters ansvarsförutsättningar gentemot 

tredje man. Detta med hänsyn till att styrelseledamöters företrädarroll i förhållande till 

aktiebolag kan liknas vid förvaltarens företrädarroll i konkursboet. Denna aktiebolagsrättsliga 

analogi har inte syftat till att fylla de konkursrättsliga luckor som finns, utan har endast utgjort 

en vägledande funktion i syfte att nå en förståelse för ansvarsstrukturen inom det valda ämnet 

för uppsatsen. 

För frågan avseende vilka åtgärder och intressen som styr räckvidden av konkursförvaltarens 

vårdplikt har ett uttömmande antal rättsavgöranden granskats för att undersöka vilka åtgärder 

som ingår i respektive begränsar vårdplikten. Enligt den efterforskning som gjorts finns det 

totalt fyra avgöranden som behandlar frågan om förvaltarens ansvar över tredje mans egendom 

inom svensk rätt. Vårdpliktens beskaffenhet har systematiserats genom att granska dessa 

                                                 
6 Sandgren, Rättsvetenskap för uppsatsförfattare, s. 45 f. 
7 Zamani, Konkursförvaltaruppdragets normer – om arvode, skadestånd och vård av annans lösöre, 

preprint i SvJT 2018-12-11. 



 

 

10 

rättsfall för att därefter analysera hur denna plikt i praktiken förhåller sig till förvaltarens 

uppdrag. 

Bristen på material är en faktor som genomgående har inverkat på denna uppsats. Till följd av 

detta har ämnet varit svårbehandlat. Konsekvensen är att det finns en risk att uppsatsen inte har 

resulterat i ett lika rättssäkert slutresultat som ett väletablerat och välbehandlat ämnesval 

troligen hade gjort. Exempelvis har tre underrättsavgöranden studerats för att undersöka 

vårdpliktens beskaffenhet. Enligt den rättsdogmatiska metoden är utgångspunkten att 

underrättsavgöranden inte bör tillmätas prejudicerande värde.8 En ytterligare risk med att endast 

ett fåtal rättsfall finns är att dessa kan vara avgjorda utan att ha föregåtts av tillräcklig precision, 

dvs. målen kan vara avgjorda ad hoc med hänsyn till rättsosäkerheten på området.9 För 

uppsatsens ämnesval finns det emellertid endast dessa rättsfall som rör frågan om förvaltarens 

ansvar över separationsegendom, varför samtliga avgöranden får anses vara prejudicerande i 

varierande utsträckning.  

Att ämnet är komplicerat borde inte utgöra ett hinder för ämnets aktualitet, snarare tvärtom. 

Läsaren bör dock vara införstådd med att denna uppsats har varit ett inledande försök till att 

utreda den rättsosäkerhet som råder avseende förvaltarens vårdplikt och ansvar gentemot tredje 

man, än ett försök till att nå en fulländad och klar bild av rättsläget. 

Denna uppsats avslutas med en kommentar och ett resonemang de lege ferenda, vilket innebär 

att en rättspolitisk argumentation till viss del har använts. Det traditionella synsättet avseende 

de lega ferenda-resonemang är att dessa syftar till att argumentera för hur rätten bör se ut med 

utgångspunkt i att gällande rätt är bristfällig.10 Denna metod har därför varit lämplig i 

förhållande till uppsatsens sista frågeställning som har syftat till att undersöka om det kan finnas 

skäl att införa en bestämmelse i lag avseende förvaltarens vårdplikt och/eller ansvar gentemot 

tredje man och hur denna i så fall borde se ut. Utgångspunkten och underlaget för denna 

diskussion är de övriga slutsatser som uppsatsen resulterat i. Syftet är att sätta slutsatserna i en 

större samhällelig kontext för att förstå huruvida reglerna är anpassade till dagens rättssamhälle 

eller om det finns ett behov av en förändring. 

                                                 
8 Sandgren, Rättsvetenskap för uppsatsförfattare, s. 49. 
9 Med detta avses att det finns en risk att avgörandena inte kan tolkas som en ändamålsenlig tolkning av 

rättsläget, eftersom rättsfallen kan vara avgjorda ad hoc och anpassade till den enskilda situation som 

rådde vid tidpunkten för avgörandet. 
10 Sandgren, Rättsvetenskap för uppsatsförfattare, s. 52. 
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 Preciseringar och avgränsningar 

Genomgående i uppsatsen används uttrycken ”konkursförvaltarens vårdplikt” samt 

”konkursförvaltarens ansvar”. Dessa ska förstås som det ansvar förvaltaren kan åläggas i de 

situationer ett åsidosättande av vårdplikten resulterar i att tredje man lider skada, givet att inget 

annat anges. I den följande framställningen används även uttrycken ”separationsegendom”, 

”annans egendom”, ”vårdpliktig egendom”. För att undvika konstanta, språkliga 

återupprepningar används dessa uttryck synonymt med uttrycket ”egendom förenad med 

separationsrätt och som ägs av annan”. 

Uppsatsen är avgränsad till att behandla vårdplikten över separationsegendom i form av lösöre. 

Hur ansvaret och plikten att vårda fast egendom är beskaffad kommer därför inte att behandlas.  

En ytterligare avgränsning är även gjord i förhållande till det skadeståndsrättsliga området. 

Trots att frågan berör skadeståndsrätten i stor utsträckning finns det inte utrymme inom ramen 

för denna uppsats att utreda samtliga skadeståndsrättsliga förutsättningar som påkallar ansvar. 

Detta innebär att uppsatsen inte behandlar kausalitetsproblematiken eller andra förutsättningar 

som ett ansvar är beroende av i större utsträckning än vad som gjorts beträffande culparegeln. 

Uppsatsen tar sin utgångpunkt i det konkursrättsliga perspektivet varför det skadeståndsrättsliga 

endast behandlas i en begränsad utsträckning. 

Uppsatsen är slutligen begränsad till att endast behandla de ekonomiska konsekvenserna av att 

vårdplikten åsidosätt, dvs. den skadeståndsrättsliga aspekten. Detta innebär att straffrättsliga 

konsekvenser inte kommer att benämnas i någon nämnvärd utsträckning. 

 Disposition 

Denna uppsats är indelad i sju kapitel och är disponerad enligt följande. 

I kapitel två introduceras läsaren till konkursinstitutet i svensk rätt. Kapitlet behandlar i korthet 

den inledande samt avlutande fasen av en konkurs i syfte att ge läsaren en översiktsbild av hela 

förfarandet. I detta kapitel redogörs även för hur konkursförvaltaren blir tilldelad en konkurs 

och vilka kompetenskvalifikationer denne förutsätts besitta. I kapitel två redogörs för 

separationsegendom som kan finnas i en konkursgäldenärs besittning, vilken typ av egendom 

detta utgör samt under vilka förutsättningar en rätt att separera egendom ur konkursboet kan 
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aktualiseras i ett konkursförfarande. Detta är relevant för att läsaren ska förstå vilken typ av 

tredjemansägd egendom som en eventuell vårdplikt kan avse. 

Kapitel tre behandlar uppsatsens första frågeställning. I detta kapitel undersöks frågan om 

konkursförvaltarens uppdrag och vilka åtgärder och intressen som styr räckvidden av detta. 

Kapitlet inleds med några praktiska exempel på obligatoriska åtgärder som bestäms enligt 

KonkL. I kapitlets följande avsnitt tolkas bestämmelsen i 7 kap. 8 § KonkL tillsammans med 

dess förarbeten och rättsavgöranden där detta har blivit behandlat. Kapitlet avslutas med en 

slutsats avseende uppdragets räckvidd. 

I kapitel fyra redogörs för konkursförvaltarens vårdplikt. Detta kapitel inleds med en allmän 

presentation avseende vårdplikt över annans egendom som därefter inriktas på frågan om det 

finns en vårdplikt avseende separationsegendom i konkursförfarandet. Det efterföljande 

avsnittet i kapitlet behandlar frågan om vilket subjekt vårdplikten ankommer. Detta görs genom 

att analysera vem ansvaret åläggs i de fall tredje man drabbas av skada.  

I kapitel fem undersöks uppsatsens tredje frågeställning, som berör vårdpliktens beskaffenhet. 

I detta kapitel presenteras fyra rättsfall som behandlar frågan om en konkursförvaltare kan bli 

ansvarig för skada som drabbat separationsegendom i konkursförvaltarens besittning. Genom 

att granska domstolarnas bedömningar avseende aktsamhetsgränsen i varje enskilt fall kommer 

vårdpliktens beskaffenhet att kunna bestämmas närmare genom att identifiera vilka åtgärder 

som utvidgar respektive inskränker ansvaret. Varje rättsfall följs av ett avsnitt där det relevanta 

i rättsfallet kommenteras. 

I kapitel sex lämnas två avslutande kommentarer som dels syftar till att i korthet sammanfatta 

hur denna framställning har besvarat uppsatsens övergripande syfte och frågeställningar samt 

dels en kommentar de lege ferenda avseende uppsatsens fjärde och sista frågeställning om det 

finns skäl att införa en bestämmelse angående förvaltarens vårdplikt och/eller ansvar gentemot 

tredje man. 

I kapitel sju redovisas det material som använts i en källförteckning. 
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2 En introduktion till konkursinstitutet 

 Inledning 

I detta kapitel introduceras det svenska konkursinstitutet. Kapitlets ändamål är att ge läsaren ett 

fågelperspektiv över konkursförfarandet. Följande framställning bör således inte förstås som en 

komplett bild av förfarandet eftersom enbart det mest relevanta i förhållande till uppsatsens 

ämnesval behandlas. Kapitlet innehåller, frånsett redogörelser avseende konkursens olika faser, 

även en presentation av konkursförvaltaren och separationsegendom i konkurs, eftersom dessa 

är återkommande i uppsatsen. 

 Grunden till konkurs 

Att konkursinstitutet är ett generalexekutivt förfarande framgår av den inledande bestämmelsen 

1 kap. 1 § KonkL. Denna bestämmelse stadgar följande: ”Genom konkurs tar en gäldenärs 

samtliga borgenärer i ett sammanhang tvångsvis i anspråk gäldenärens samlade tillgångar för 

betalning av sina fordringar. Under konkurs omhändertas tillgångarna för borgenärernas 

räkning av konkursboet”. Generalexekution innebär således att en gäldenärs samlade tillgångar 

genom tvång tas i anspråk i syfte att försöka betala de fordringar som denne har i skuld till olika 

borgenärer. Detta förfarande skiljer sig från det specialexekutiva förfarandet, där endast en viss 

bestämd egendom eller en viss del av en gäldenärs tillgångar tas i anspråk för att betala en 

särskild borgenärs fordran.11  

När en gäldenär bedöms vara på obestånd ska denne efter en egen eller en borgenärs ansökan 

försättas i konkurs enligt 1 kap. 2 § KonkL, under förutsättning att inget annat är föreskrivet. 

Enligt 1 kap. 2 § 2 st. KonkL definieras begreppet obestånd som ett tillstånd som uppstår när 

en gäldenär ”inte rätteligen kan betala sina skulder och att denna oförmåga inte endast är 

tillfällig”. Denna oförmåga att betala skulder i takt med att de förfaller innebär även synonymt 

med obestånd att gäldenären är insolvent. 

I svensk rätt är konkursinstitutets övergripande syfte att under ordnade former tillgodose 

borgenärskollektivets gemensamma intresse. Inom detta syfte inbegrips konkursförvaltningens 

                                                 
11 Mellqvist & Welamson, Konkurs och annan insolvensrätt, s. 13.  
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uppgift att se till att maximera borgenärsutfallet, eller omvänt, åtminstone arbeta för att 

gäldenärens skulder ska minimeras.12  

 Konkursansökan, insolvensbedömningen och verkan av konkurs 

Ett konkursförfarande inleds med att en tingsrätt prövar en konkursansökan och fattar ett beslut 

om att försätta en insolvent gäldenär i konkurs.13 Enlig 1 kap. 2 § KonkL är det endast 

gäldenären själv eller dennes borgenärer som får att ansöka om konkurs. Om det är den 

förstnämnda som inger en egen ansökan behöver denne inte styrka insolvenskriteriet som anges 

i paragrafen. I dessa situationer bifaller tingsrätten ett konkursbeslut direkt utan att pröva 

gäldenärens konkursansökan i sak, se 2 kap. 7 § KonkL.14 När en ansökan å andra sidan inges 

av gäldenärens borgenär förutsätts att obeståndsrekvisitet i 1 kap. 2 § KonkL är uppfyllt för att 

ett konkursbeslut ska bifallas. I 2 kap. 8 § KonkL presumeras en gäldenär vara på obestånd ”när 

det vid verkställighet enligt 4 kap. utsökningsbalken (1981:774) (UB)15 inom de senaste sex 

månaderna före konkursansökningen framgått att han saknat tillgångar till full betalning av 

utmätningsfordringarna”. Om en konkursansökan bifalles verkställs konkursbeslutet 

omedelbart enligt 16 kap. 4 § KonkL. I samband med att beslutet meddelas har tingsrätten enligt 

2 kap. 24 § KonkL till uppgift att enligt p. 1 bestämma tidpunkt för när ett edgångssammanträde 

ska hållas, p.2 snarast utse en konkursförvaltare och p.3 skicka kallelser till 

edgångssammanträdet adresserat till gäldenären, konkursförvaltaren, tillsynsmyndigheten och 

även den konkurssökande borgenären i de fall en sådan finns.16  

Verkan av ett konkursbeslut innebär enligt 3 kap. 1 § KonkL att gäldenären inte längre får råda 

över egendom som hör till konkursboet. Därutöver får han inte heller rättshandla eller åta sig 

förbindelser som kan göras gällande i konkursen. Vilken egendom som hör till ett konkursbo 

framgår av 3 kap. 3 § KonkL. Till konkursboet räknas all egendom som tillhörde gäldenären 

när konkursbeslutet meddelades eller som tillfaller denne under konkursen och som är sådan att 

den kan utmätas. I andra stycket anges att även egendom som kan tillföras boet genom 

                                                 
12 Ibid., s. 25.  
13 Behörig domstol är enligt 2 kap. 1 § KonkL den domstol där gäldenären bör svara i tvistemål som angår 

betalningsskyldighet i allmänhet. 
14 SOU 1970:75, s. 78, det finns ingen skyldighet för en gäldenär att begära sig själv i konkurs varför det 

inte finns någon anledning att pröva insolvensfrågan eftersom en gäldenär normalt inte har något att vinna 

på genom konkursförfarandet, trots att han är solvent. Det saknas därför skäl att pröva frågan om 

obestånd när konkursansökan är en egen ansökan. 
15 Förkortning framgår ej i lagtexten, anges endast här. 
16 Mer om edgångssammanträde i avsnitt 3.2.2. 
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återvinning ingår. Bestämmelsen ger därvid uttryck för en sakrättslig skyddsbestämmelse som 

innebär att all egendom som inte tillhörde gäldenären, men som ändå vid konkursbeslutet finns 

i hans besittning, inte ingår i konkursboet. 

En ytterligare konsekvens av konkursbeslutet är att alla borgenärer förlorar möjligheten att 

påverka sin egen rätt att få betalt av gäldenären genom till exempel egna överenskommelser 

med gäldenären. Från att konkursbeslutet är fattat styrs en borgenärs rätt till betalning i sin 

helhet av fordrans karaktär och den prioritetsordning de har enligt de lagstadgade 

bestämmelserna i förmånsrättslagen (1970:979) (FRL). Genom att försätta en gäldenär i 

konkurs kan en kapplöpning om fordringstäckning således undvikas, eftersom alla borgenärer 

omfattas av samma bestämda spelregler som finns angivna i lag.17  

En viktig allmän rättsprincip som kommer till uttryck i denna kontext är principen om 

likabehandling. Frånsett de bestämmelser som reglerar fordringars förmånsrätt enligt FRL ska 

de borgenärer vars fordringar saknar förmånsrätt ges inbördes lika rätt. I de situationer ett 

konkursbo saknar tillgångar som kan täcka alla oprioriterade fordringar i konkursen ska 

förlusten bäras lika mellan borgenärerna, fördelat proportionellt med hänsyn till storleken för 

varje borgenärs fordran.18  

 Konkursboet 

I samma ögonblick som ett konkursbeslut fastställs omvandlas konkursgäldenärens tillgångar 

och skulder till ett konkursbo. Konkursboet kan enklast förstås som ett dualistiskt rättssubjekt. 

Konkursboet kan dels ses som en förmögenhetsmassa bestående av gäldenärens egendom, och 

dels ses som en juridisk person som kan företa rättshandlingar gentemot andra rättssubjekt. 

Detta innebär att konkursboet kan liknas vid en bolagsrättslig struktur med en konkursförvaltare 

som dess företrädare.19 

Av 3 kap. 3 § KonkL följer som nämnts ovan vilken egendom som ingår i konkursboet. Det är 

all egendom som tillhörde gäldenären när konkursbeslutet meddelades eller som tillfaller denne 

under konkursen och som är sådan att den kan utmätas. Vidare följer enligt andra stycket att 

egendom som kan tillföras boet genom återvinning enligt 4 kap. KonkL även tillhör 

                                                 
17 Mellqvist & Welamson, Konkurs och annan insolvensrätt, s. 26. 
18 Ibid., s. 28.  
19 Ibid., s. 99. 
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konkursboet. Undantag från denna huvudregel är det som anges i 3 kap. 2 § KonkL avseende 

sådana rättshandlingar som gäldenären vidtagit gentemot någon annan senast dagen efter att 

konkursbeslutet meddelades i Post- och Inrikes Tidningar i de fall denne inte hade kännedom 

om gäldenärens insolvens och konkursbeslutet. 

Ett annat undantag från egendom som ingår i konkursboet är sådan egendom som utgör 

beneficieegendom för fysiska personers konkurser enligt 3 kap. 5 § KonkL. Beneficium utgörs 

av sådan egendom som enligt 5 kap. 1, 2 och 4 §§ UB undantas från utmätning med hänsyn till 

gäldenärens behov. 

 Konkursförvaltaren 

I anslutning till att tingsrätten beslutar om konkurs ska en eller flera förvaltare utses enligt 2 

kap. 24 § p. 2.20 I 7 kap. 1 § KonkL anges de kompetenskrav som ställs på en konkursförvaltare. 

I bestämmelsen anges att en förvaltare förutsätts ha ”den särskilda insikt och erfarenhet som 

uppdraget kräver samt även i övrigt vara lämplig för uppdraget”. Med hänsyn till att förvaltaren 

är den enda som företräder konkursboet utåt kan förvaltaren ses som nyckelpersonen i 

konkursförfarandet. Tidigare hade borgenärskollektivet befogenhet att utöva ett bestämmande 

inflytande på valet av förvaltare och även den löpande konkursförvaltningen. Detta inflytande 

blev de emellertid fråntagna och i dag är förvaltaruppdraget självständigt till sin karaktär. Varje 

beslut som fattas sker således enligt förvaltarens eget omdöme, med viss begränsning av den 

hörandeplikt som stadgas i 7 kap. 10 § KonkL. Med hänsyn till detta är således kraven på 

förvaltarens kompetens och erfarenhet mycket högt ställda.21  

Hur en förvaltare utses av domstolen varierar för varje konkurs. Det finns inte något formellt 

tillvägagångssätt för hur en förvaltare blir förordnad i en konkurs. I 7 kap. 3 § KonkL anges att 

rätten ska höra Tillsynsmyndigheten i konkurser (TSM) innan en förvaltare utses. För att 

undvika administrativa dröjsmål finns det en s.k. ”förvaltarlista” som TSM i förväg har godkänt 

och som rätten vid förvaltarförordnandet kan gå efter. I listan anges de personer som är beredda 

att åta sig uppdraget som förvaltare, som TSM anser är lämpliga för uppdraget och som 

uppfyller de kvalifikationskrav som anges i KonkL.22  

                                                 
20 Se 7 kap. 2 § KonkL, fler än en konkursförvaltare får utses om det med hänsyn till boets och konkursens 

omfattning är motiverat.  
21 Prop. 1986/87:90, s. 109. 
22 Mellqvist & Welamson, Konkurs och annan insolvensrätt, s. 92. 
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Frånsett förvaltarlistan kan en förvaltare även bli förordnad i en konkurs på begäran av 

gäldenären eller den konkurssökande borgenären. Metoden att tillåta en gäldenär att begära en 

särskild förvaltare blev till en början kritiskt ifrågasatt med hänsyn till risken att förvaltarens 

uppgift att inta en oberoende och objektiv ställning i förhållande till samtliga konkursparter 

skulle kunna äventyras i de fall han blev utvald av konkurssubjekten.23 I NJA 2007 s. 471 tog 

HD ställning till denna fråga. Domstolen fann att det inte fanns några hinder att godkänna en 

sådan begäran om gäldenären kan visa underlag på att förvaltaren i fråga är lämplig och att 

TSM inte motsätter sig förslaget. I de fall en konkursgäldenär i sin ansökan till exempel anger 

en konkursförvaltare som redan finns på listan bör det således inte finnas några hinder att 

tingsrätten förordnar konkursen till denne, under förutsättning att andra skäl som till exempel 

jäv inte talar emot. 

 Konkursförvaltningen 

Förvaltaruppdraget kan indelas i tre faser 1) utrednings- och konsolideringsfasen, 2) 

realisationsfasen samt 3) utdelnings- och redovisningsfasen. Den första fasen omfattar de 

uppgifter som måste vidtas för att förvaltaren ska få kontroll över boets storlek och innehåll. 

Den andra fasen avser förvaltarens uppgift att sälja gäldenärens egendom för att omvandla 

denna till en utdelningsbar nettoförmögenhet, dvs. pengar. Den sista fasen hör till konkursens 

avslutande skede som rör utdelning, avskrivning och redovisning av konkurs.24 

I 7 kap. 8 – 17 §§ KonkL anges förvaltarens allmänna åligganden, dvs. vilka uppgifter som 

ingår i uppdraget att förvalta en konkurs. Detta redogörs för mer ingående i kapitel tre. En 

primär uppgift är dock att snarast omhänderta gäldenärens tillgångar enligt 7 kap. 12 § KonkL 

som därefter ska säljas så snart det lämpligen kan ske enligt 8 kap. 1 § KonkL. Detta i syfte att 

omvandla konkursboets egendom till pengar som kan täcka gäldenärens skulder och 

förhoppningsvis ge utdelning till borgenärerna i avslutningsförfarandet, i de fall tillgångarna 

överstiger skulderna. 

                                                 
23 Ibid. 
24 Millqvist, Konkursförvaltarens skadeståndsansvar, SvJT 1991, s. 6. 
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 Separationsegendom i konkursgäldenärs besittning 

2.7.1 Förutsättningar för separationsrätt 

Den egendom som ingår i konkursboet framgår som ovan nämnt av 3 kap. 3 § KonkL. Detta 

innebär att all annan egendom som gäldenären har i sin besittning inte ingår i boet. Den 

allmänna uppfattningen är att den som lämnat egendom i annans besittning, utan att ha sålt, bytt 

eller givit bort egendom bör ha separationsrätt till den, i de fall besittaren försätts i konkurs eller 

blir föremål för utmätning.25 Separationsrätt i konkurs förutsätter således äganderätt. 

Utgångspunkten för äganderätt avseende egendom i en gäldenärs besittning framgår av 4 kap. 

18–19 §§ UB. Bestämmelsen ger uttryck för en äganderättspresumtion som innebär att 

gäldenären presumeras vara ägare till lös egendom som han har i sin besittning, till dess att det 

framgår att egendomen tillhör någon annan. 

Rätt att separera egendom ur konkursboet förutsätter, i tillägg till styrkt äganderätt, att 

specialitetsprincipen är uppfylld. För att denna princip ska anses vara uppfylld förutsätts att 

egendomen har sådan karaktär att den dels avser ett individuellt föremål och att den dels har 

sådana särdrag att den kan identifieras.26 Kravet på individualitet och identifikation måste 

således vara uppfyllda. Detta innebär att äganderättsinnehavaren ska kunna identifiera sin 

egendom bland gäldenärens konkursmassa utan att den har ändrat sin identitet. Det måste 

således röra sig om egendom som kan specificeras, identifieras och som även finns i behåll hos 

besittaren, dvs. konkursboet genom konkursförvaltaren då kravet om separationsrätt görs 

gällande.27 

2.7.2 Exempel på separationsegendom 

2.7.2.1 Leasing 

Det är vanligt förekommande att näringsidkare ingår avtal om finansiell leasing till den 

verksamheten som bedrivs. Det kan till exempel avse hyra av maskiner, transport- eller 

kontorsutrustning.28 Vid en leasetagares konkurs är leasinggivarens egendom skyddad mot 

konkursens borgenärer i de fall objektet är sakrättsligt skyddat. Vid leasing är således 

                                                 
25 Håstad, Sakrätt avseende lös egendom, s. 145. 
26 Håstad, Sakrätt avseende lös egendom, s. 152. 
27 Millqvist, Sakrättens grunder, s. 106.  
28 Ibid.  
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utgångspunkten att det ingångna avtalet är det sakrättsliga momentet till skydd för rätten att 

separera egendom vid gäldenärens konkurs.29 

2.7.2.2 Kommission 

Kommission är ett ytterligare exempel på ett rättsförhållande där separationsrätt kan göras 

gällande vid gäldenärens konkurs. Innebörden av kommissionsförhållanden regleras i 1 § 

kommissionslagen (2009:865) (KommL) och avser förhållandet då en part (en kommissionär) 

åtar sig uppdraget att i eget namn men för annan persons (en kommittent) räkning köpa eller 

sälja lös egendom. Den tredje part, som ingår köp- eller försäljningsavtal med kommissionären 

behöver nödvändigtvis inte ha kännedom om att det föreligger ett kommissionärsavtal bakåt i 

ledet.30 Denna typ av mellanmansstruktur är sakrättsligt skyddad i 23 § KommL i syfte att 

skydda kommittenten i de fall kommissionären skulle hamna på obestånd och bli föremål för 

ett exekutionsförfarande.  

2.7.2.3 Konsignation 

Konsignation är ett avtalsförhållande som till sin struktur påminner om 

kommissionsförhållandet. Försäljning genom konsignation bygger på idén att en leverantör A 

deponerar ett varulager hos försäljaren B som efter behov har rätt att köpa varor för 

vidareförsäljning. Sammantaget innebär denna avtalsstruktur att A ska ha bibehållen äganderätt 

över de varor som B fortfarande förvarar i dennes lager vid konkursbeslutet. Huruvida denna 

metod håller sakrättsligt är emellertid osäkert.32 Till skillnad från kommissionsavtalen där 23 § 

KommL reglerar det sakrättsliga skyddet saknar konsignationsavtalen en motsvarande 

bestämmelse vilket kan bidra till svårigheter att medge leverantören en separationsrätt vid 

återförsäljarens konkurs.33 

2.7.2.4 Återtagande- eller äganderättsförbehåll 

Separationsrätt kan göras gällande för egendom med återtagande- eller äganderättsförbehåll. 

En förutsättning för att en säljare ska kunna häva köpet vid köparens dröjsmål med betalning 

är att denne i köpeavtalet förbehållit sig denna rätt. I de fall säljaren inte har gjort ett förbehåll 

                                                 
29 Karlsson-Tuula, Gäldenärens avtal, s. 101. 
30 Millqvist, Sakrättens grunder, s. 124. 
32 Ibid., s. 128.  
33 Ibid.  
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därom går hävningsrätten förlorad i de fall köparen fått varan i besittning och denne till exempel 

går i konkurs, jfr. 54 § 4 st. köplagen (1990:931).34  

En förutsättning för förbehållets giltighet är att köparen accepterat detta, till exempel genom att 

det ingår i parternas köpeavtal. I vissa fall kan förbehållet ha tillkommit avtalet konkludent eller 

genom att det varit underförstått mellan parterna. I NJA 1971 s. 288 ansågs det senare vara 

fallet när en såld tv med äganderättsförbehåll som var behäftad med fel utbyttes till en ny. Det 

ansågs vara underförstått att även den nya, utbytta tv:n, var förenad med ett äganderättsförbehåll 

eftersom dess ursprungliga bytesvara varit det. För förbehållets giltighet förutsattes även att 

villkoren ingått i avtalet innan varan hamnat i köparens besittning eller i vart fall vid samma 

tidpunkt.35 

2.7.2.5 Separationsrätt enligt lagen om redovisningsmedel. 

Separationsrätt enligt lagen (1944:181) om redovisningsmedel (RedovL) tar sikte på situationen 

när tredje man lämnar betalning till en syssloman med uppdrag om att för huvudmannens 

räkning översända beloppet till huvudmannen.36 Vid sysslomannens konkurs har huvudmannen 

separationsrätt till dessa medel om sysslomannen i) mottagit medlen för annans räkning, ii) med 

redovisningsskyldighet, och iii) dessa medel för har hållits avskilda utan dröjsmål med 

avskiljandet.37 Att medel mottagits med redovisningsskyldighet innebär att den som överlämnat 

dessa även har förbjudit sysslomannen att sammanblanda dessa med sin egen förmögenhet.38 

Konkursförvaltarens redovisningsskyldighet i förhållande till tredje man framgår i 7 kap. 23–

24 §§ KonkL och redogörs för närmare i avsnitt 3.2.5. 

 Konkursens avslutande 

En konkurs kan i regel avslutas på tre olika sätt. i) Att konkursen avskrivs på grund av att boets 

tillgångar inte räcker till betalning av uppkomna och väntade konkurskostnader, ii) att 

konkursen läggs ned på grund av frivillig uppgörelse mellan gäldenären och hans borgenärer, 

eller iii) att konkursen avslutas med överskott och utdelning till borgenärerna sker.39 

                                                 
34 Håstad, Sakrätt avseende lös egendom, s. 183.  
35 Ibid., s. 185. 
36 Millqvist, Sakrättens grunder, s. 129. 
37 Håstad, Sakrätt avseende lös egendom, s. 156. 
38 Ibid., s. 157.  

39 Mellqvist & Welamson, Konkurs och annan insolvensrätt, s. 237. 
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Avskrivning av en konkurs sker i enlighet med bestämmelserna i 10 kap. KonkL, i de fall 

domstolen efter att ha hört förvaltaren finner att konkursboets tillgångar inte räcker till betalning 

av uppkomna och väntade konkurskostnader samt andra skulder som boet har.40 I 10 kap. 2 § 

KonkL förutsätts att bouppteckningen har beedigats och att förvaltaren har ingivit 

förvaltarberättelsen enligt bestämmelsen i 7 kap. 15 § KonkL innan en konkurs får skrivas av. 

I 10 kap. 2 § 2 st. KonkL regleras vissa undantag från detta formkrav. 

Nedläggning av konkurs kan ske då gäldenären nått en frivillig uppgörelse med borgenärerna. 

Gäldenären ska då ansöka om nedläggning av konkursen vid konkursdomstolen som även måste 

höra förvaltaren innan ett beslut om detta fattas, enligt 12 kap. 1 § KonkL. Att gäldenären lyckas 

komma överens med borgenärerna om betalning av sina skulder kan emellertid sägas vara 

mycket ovanligt.41 Nedläggning av en konkurs kan även ske vid ett av rätten fastställt ackord 

enligt bestämmelserna i 12 kap. 4–28 §§ KonkL. 

I de fall konkursen inte blir avskriven eller nedlagd bör det finnas tillgångar kvar i boet som 

kan delas ut till borgenärskollektivet. I denna situation ska boets medel, i den mån de inte 

understiger konkurskostnaderna och andra skulder som boet ådragit sig, delas ut till 

borgenärerna enligt 11 kap. 1 § KonkL. Utdelningen bestäms enligt den ordning som föreskrivs 

i FRL. Enligt 11 kap. 2 § KonkL ska utdelning ske så snart förvaltaren realiserat boets tillgångar 

och omvandlat dessa till pengar.  

När utdelning sker ska konkursförvaltaren enligt 11 kap. 4 § KonkL upprätta ett 

utdelningsförslag där alla fordringar och förmånsrätter som har bevakats och efterbevakats ska 

upptas innan han inger förslaget med bifogad förvaltningsredogörelse till tingsrätt och TSM. 

Därefter löper en tid för invändning där borgenärer bl.a. ges tillfälle att klaga på förslaget. När 

tiden för invändning gått ut ska rätten fastställa utdelningen i konkursen i enlighet med 

utdelningsförslaget om det inte genom invändning eller på något annat sätt framgår att fel eller 

brist som inverkar på någons rätt föreligger, 11 kap. 7 § KonkL. När förslaget samt förvaltarens 

arvodesbestämning vunnit laga kraft ankommer det förvaltaren att betala ut medlen i enlighet 

med det fastställa utdelningsförslaget till borgenärerna, 11 kap. 9 § KonkL. 

  

                                                 
40 När rätten får avskriva en konkurs framgår av 10 kap. 1 § KonkL. 
41 Mellqvist & Welamson, Konkurs och annan insolvensrätt, s. 276. 
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3 Förvaltaruppdraget 

 Inledning 

I ett konkursförfarande måste en förvaltare både vidta formella och materiella åtgärder.42 I detta 

kapitel redovisas ett antal exempel på förvaltningsåtgärder som ingår i uppdraget enligt KonkL. 

Efter det följer en redogörelse för innebörden av bestämmelsen i 7 kap. 8 § KonkL som 

uttryckligen anger vilka intressen som genomgående ska beaktas under konkursförfarandet. I 

tillägg till detta kommer även betydelsen av konkursboets resurser och ersättningsgilla 

konkurskostnader att redogöras för, eftersom dessa kan tänkas utgöra en yttre gräns för vilka 

åtgärder som bör vidtas och inte. Kapitlet avslutas med en slutsats, som klargör vilka faktorer 

som kan bestämma förvaltaruppdragets innebörd och omfattning med hänsyn till vad som i 

detta kapitel har behandlats. 

 Vilka förvaltningsåtgärder ingår i uppdraget? 

I det följande avsnittet redovisas fem exempel på förvaltningsåtgärder som enligt lag ingår i 

konkursförvaltarens uppdrag. Det gemensamma för dessa åtgärder är att samtliga i varierande 

utsträckning kan omfatta även separationsegendom i konkurs. Till exempel kan en bristande 

konkursboutredning, som följer av lag, leda till att även vårdplikten åsidosätts om en sådan 

bedöms finnas inom konkursförfarandet. Dessa åtgärder är dels av betydelse för 

frågeställningen om bestämmandet av förvaltaruppdragets räckvidd och dels av betydelse för 

vårdpliktens räckvidd som analyseras i ett senare kapitel. 

3.2.1 Identifiera och omhänderta konkursboet 

När en konkursförvaltare förordnats i en konkurs bör han inledningsvis söka allmän information 

om gäldenären, vilken verksamhet som bedrivits och vilka tillgångar i form av egendom som 

hör till konkursboet. Genom att göra detta kan förvaltaren få en uppfattning om vilka åtgärder 

som kommer att behöva vidtas i den löpande förvaltningen.  

Utgångspunkten för vilken egendom som ingår i konkursboet framgår av 3 kap. 3 § KonkL. I 

bestämmelsen anges att konkursboet består av egendom som vid tidpunkten för konkursbeslutet 

                                                 
42 Prop. 1986/87:90, s. 110. 
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tillhörde gäldenären. I tillägg till detta består även konkursboet av sådan egendom som tillfaller 

gäldenären under konkursens gång, sådana tillgångar som kan utmätas samt egendom som kan 

bli föremål för återvinning enligt 4 kap. KonkL.  

Hur svårt det är att identifiera ett konkursbos egendom varierar för varje enskild konkurs. I detta 

sammanhang är gäldenärens upplysningsskyldighet i 6 kap. 2 § KonkL av särskild betydelse. 

Enligt detta stadgande är gäldenären skyldig att, vid begäran av förvaltaren, upplysa rätten, 

TSM, förvaltaren och eventuella granskningsmän om sådant som är av betydelse för 

konkursutredningen. Denna upplysningsskyldighet omfattar även sådan egendom som inte 

ingår i boet på grund av att den finns utomlands.43 Tidigare omfattade denna skyldighet endast 

plikten att lämna upplysningar om sådant som kunde vara av betydelse för konkursboet. 

Upplysningsplikten har emellertid utvidgats till en mer långtgående skyldighet som i dag avser 

all information som rör konkursutredningen i sin helhet.44 

Trots den uttryckliga upplysningsskyldigheten i KonkL kan det i en del konkurser vara omöjligt 

att få kontakt med konkursgäldenären eller dess ställföreträdare. I dessa situationer, då 

gäldenären saknar samarbetsförmåga eller på något annat sätt inte vill eller kan lämna 

upplysningar, åligger det förvaltaren att på något annat sätt identifiera konkursboet. Genom att 

tillämpa olika rutiner för registerkontroller och genom att till exempel skicka bankbrev, begära 

bankallegat och registerutdrag från diverse myndigheter som till exempel Skatteverket, TSM, 

Patent- och registreringsverket (PRV), Transportstyrelsen, fastighetsregistret bland flera, kan 

förvaltaren inhämta en del information om eventuella tillgångar och skulder som finns 

registrerade hos gäldenären.45 Vidare kan en granskning av gäldenärens bokföring leda till att 

viktig information om konkursboets förhållande framträder. Här förutsätts dock att bokföringen 

finns tillgänglig och i uppdaterat format, vilket i inte alltid är fallen. Genom att söka uppgifter 

hos gäldenärens närstående, anställda, borgenärer etc. och kontakta dem i syfte att få tillgång 

till information om boets omfattning och ställning kan förvaltaren få mer kännedom om boets 

verkliga förhållanden.  

Enligt 7 kap. 12 § KonkL ska förvaltaren snarast omhänderta boet, det räkenskapsmaterial samt 

övriga handlingar som hörde till gäldenären vid konkursbeslutet. Att skyldigheten inträder 

                                                 
43 Se 6 kap. 2 § 2 st. KonkL. 
44 Prop. 1994/95:189, s. 25 ff. 
45 Se Elliot, Handbok i konkursförvaltning, s. 823 där utlägg om 4 508 kr för bl.a. kreditupplysningar 

avseende gäldenärsbolaget samt vissa kontoutdrag och bankallegat bedömdes vara ersättningsgilla 

konkurskostnader då handlingarna ansågs ingå i fullgörandet av förvaltarens allmänna åligganden. 
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snarast innebär i regel vid tidpunkten för att beslut om konkurs fattas.46 Konkursboets tillgångar 

måste säkras och underhållas inför kommande realisering, främst för att inte förlora i värde. 

Försäkring bör tecknas över boets egendom, nycklar ska tas om hand, medel på bankkonton bör 

avskiljas så fort som möjligt till ett för konkursboet separat konto. Omhändertagandets 

omfattning varierar för varje konkurs. Om konkursgäldenären bedrivit en rörelse måste 

förvaltaren till exempel snarast ta ställning till om rörelsen ska bedrivas vidare eller inte, om 

personal ska sägas upp och hur konkursgäldenärens avtal ska hanteras, dvs. om boet ska inträda 

i dessa avtal eller om de bör sägas upp.47 

3.2.2 Bouppteckning och edgångssammanträde 

Vartefter gäldenärens tillgångar identifieras ska de tillsammans med gäldenärens skulder tas 

upp till noggrant uppskattade värden i en konkursbouppteckning, enligt 7 kap. 13 § KonkL. 

Den upprättade bouppteckningen syftar till att ge en översiktsbild av konkursen och genom 

denna förteckning kan borgenärerna prognostisera sin eventuella utdelning i konkursen. När 

bouppteckningen är färdigställd ska den skickas till tingsrätten och TSM. Därefter ska 

edgångssammanträde hållas varvid gäldenären ska avlägga ed över bouppteckningen.48  

Gäldenärens edsplikt följer av 6 kap. 3 § KonkL. Enligt denna bestämmelse förpliktigas 

gäldenären att under ed bekräfta att bouppteckningens uppgifter om tillgångar, skulder och 

räkenskapsmaterial med gjorda tillägg och ändringar är riktiga samt att det inte enligt hans 

vetskap har utelämnats eller tagits upp någon felaktig tillgång eller skuld. Är konkursgäldenären 

en juridisk person ankommer det ställföreträdaren att avlägga ed för samma uppgifter, vilket 

följer av andra stycket i 6 kap. 3 § KonkL. Om bouppteckningen skulle sakna information eller 

innehålla felaktiga uppgifter ges både förvaltaren och gäldenären tillfälle vid sammanträdet att 

göra de ändringar och tillägg som behövs innan ed avläggs. I 6 kap. 4 § KonkL anges att detta 

edgångssammanträde ska hållas tidigast en månad och senast två månader efter att 

konkursbeslutet meddelades. 

Edgångssammanträdets betydelse för konkursen är relevant eftersom bouppteckningens 

uppgifter framstår som riktiga efter att gäldenären under straffansvar försäkrat både rätten, 

förvaltaren och övriga intressenter om boets ”verkliga” förhållanden.49 Det bör dock noteras att 

                                                 
46 Prop. 1986/87:90, s. 265. 
47 Skatteverket, Förvaltning av ett konkursbo, 2018. 
48 Se 6 kap. 3 § KonkL. 
49 Se till exempel 15 kap. 1 § BrB. 
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straffansvaret endast omfattar sådan information som gäldenären har kännedom om. För 

straffansvar förutsätts att gäldenären lämnar osanna uppgifter eller förtiger sanningen, enligt 

bestämmelserna i 15 kap. brottsbalken (1962:700) (BrB). 

Utöver den obligatoriska edsplikten som föreskrivs i 6 kap. 3 § KonkL bör det i sammanhanget 

även nämnas att förvaltaren har möjlighet att yrka på fakultativ ed enligt 6 kap. 5 § KonkL. I 

vissa situationer kan det vara av betydelse för boutredningen att någon annan än gäldenären 

avlägger ed avseende viss uppgift i bouppteckningen. På yrkande om fakultativ ed kan således 

även annan än gäldenären bli skyldig att avlägga bouppteckningsed i syfte att säkerställa att de 

upptagna uppgifterna i bouppteckningen är korrekta. 

3.2.3 Förvaltarens hörandeplikt enligt 7 kap. 10 § KonkL 

Under konkursavvecklingen kan förvaltaren ställas inför olika frågor som är av stor betydelse 

för boet och konkursborgenärerna. Trots att förvaltaruppdraget är självständigt till sin karaktär 

har han enligt 7 kap. 10 § KonkL en skyldighet att höra TSM innan han fattar beslut om 

viktigare frågor i konkursen.50 Eftersom bestämmelsen i 7 kap. 10 § KonkL inte innebär att 

TSM ska ge något formellt godkännande för den åtgärd som förvaltaren har planerat att vidta 

bör denna plikt inte uppfattas som en begränsning av förvaltarens självständighet. Istället bör 

bestämmelsen ses som ett sätt för TSM att kontrollera hur förvaltaren har tänkt gå tillväga i de 

situationer som bedöms vara av större vikt för konkursförvaltningen.51 Med hänsyn till den 

kompetens och de erfarenheter TSM besitter kan förvaltaren å sin sida även gagnas av plikten. 

Hörandet kan ses som ett ömsesidigt informationsutbyte där förvaltaren bidrar med underlag 

till myndighetens tillsynsverksamhet och där TSM bidrar med rådgivning med förslag på hur 

den konkreta situationen bör hanteras enligt deras uppfattning.52 Vilka åtgärder som synes vara 

av särskild vikt, tas främst upp i förarbeten till gamla KonkL. I dessa anges att det åligger 

förvaltaren att själv ”bedöma vilka frågor som anses som viktigare med hänsyn till 

omständigheterna i den föreliggande konkursen”.53 Som exempel på åtgärder nämns frågan om 

den vidare driften av gäldenärens rörelse, om försäljning av värdefull egendom, om väckande 

av återvinningstalan eller annan talan som inte avser ett obetydligt belopp.54 TSM har senare 

                                                 
50 Hörandeplikten enligt 7 kap. 10 § KonkL omfattar även berörda borgenärer och gäldenären om det 

lämpligen kan ske. 
51 Prop. 1986/87:90, s. 264. 
52 Ibid. 
53 Prop. 1978/79:105, s. 273. 
54 Ibid. 
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vidareutvecklat dessa exempel med en sammanställning som kan utläsas ur en av TSM författad 

promemoria.  

 

Enligt TSM bedöms alltså följande uppgifter inom konkursförfarandet utgöra åtgärder av 

särskild vikt som påkallar en hörandeplikt:55 

 

- Fortsatt drift (även i form av utförsäljning av lager) 

- Överlåtelse av värdefull egendom 

- Överlåtelse av tillgångar till närstående utan föregående offentligt 

anbudsförfarande 

- Väcka återvinningstalan 

- Väcka annan talan vid domstol 

- Överta talan/träda in i rättegång enligt 3 kap. 9 § KonkL 

- Avstå från att väcka återvinningstalan eller annan talan i tveksamma fall 

- Träffande av en förlikning i processer som startats/övertagits 

- Förlikning angående större fordringar i konkursen vid 

fordringsindrivning 

- Anlita sakkunnigt biträde om kostnaden är stor i förhållande till boets 

tillgångar 

- Företa djupare brottsefterforskande åtgärder/utredning i fattiga 

konkursbon  

- Separationsrättskrav eller liknande krav om det rör stora värden eller 

som är komplicerade 

- Tveksamma lönegarantifall 

Sammanfattningsvis kan hörandeplikten anses inträda när förvaltaren stöter på dessa frågor 

under konkursavvecklingen. 

3.2.4 Förvaltarens skyldighet att utreda och anmäla en gäldenärs brottsmisstanke 

Enligt 7 kap. 16 § KonkL ska förvaltaren omedelbart underrätta allmän åklagare om han finner 

att gäldenären kan misstänkas för brott mot borgenärer enligt 11 kap. BrB. Denna skyldighet 

                                                 
55 TSM, Hörande enligt 7:10 Konkurslagen – viktigare frågor, promemoria utfärdad 2005-01-17. 



 

 

27 

gäller även om gäldenären har drivit verksamhet och det under konkursförvaltningen 

framkommer att gäldenären kan misstänkas ha begått något annat brott som inte är av ringa 

beskaffenhet och som har samband med verksamheten. I andra stycket av 7 kap. 16 § KonkL 

anges att förvaltaren även ska underrätta åklagaren i de fall gäldenären, eller dess företrädare 

har förfarit på ett sådant sätt att näringsförbud kan komma ifråga enligt 3 § lagen (2014:836) 

om näringsförbud. 

Enligt 7 kap. 17 § KonkL ska förvaltaren i sin slutredovisning bifoga en redogörelse för de 

åtgärder som han har vidtagit för att efterforska sådan brottslig handling som avses i 7 kap. 16 

§ KonkL. I denna redogörelse ska även det resultat som dessa efterforskningar inbringat 

redovisas. 

Med hänsyn till att dessa åtgärder inte sker till förmån för borgenärernas rena ekonomiska 

intresse uppstår frågan hur långt utredningsplikten enligt 7 kap. 17 § KonkL sträcker sig. I RH 

2010:39 prövades frågan avseende arvode till en förvaltare för nedlagt arbete på brottsutredning 

och brottsanmälan. Förvaltaren hade yrkat arvode om 22 000 kr exklusive mervärdesskatt för 

brottsefterforskning och brottsanmälan. Hovrätten beslutade att sänka förvaltarens 

arvodesersättningsyrkande med 2 000 kr med hänsyn till att de vidtagna åtgärderna inte i sin 

helhet kunde anses vara till nytta för konkursboet. 

3.2.5 Redovisning av medel till tredje man 

I KonkL finns särskilda bestämmelser som uttryckligen anger att förvaltaren har en 

redovisningsskyldighet för medel till tredje man. Förvaltarens redovisningsskyldighet följer av 

7 kap. 23 och 24 §§ KonkL. I 7 kap. 23 § KonkL anges att den skyldighet som gäldenären haft 

att redovisa medel till annan även ankommer förvaltaren för medel som flyter in till 

konkursboet. Av 7 kap. 24 § KonkL följer en skyldighet att fortsättningsvis hålla medel 

redovisade i de fall gäldenären vid konkursbeslutet haft redovisningsmedel förbehållna någon 

annan. Denna bestämmelse utgör det enda uttryckliga lagbudet som förvaltaren inom sitt 

uppdrag har att hantera som behandlar tredje mans intresse. 

3.2.6 Avyttra konkursboets egendom 

3.2.6.1 Realisation 

Enligt 8 kap. 1 § KonkL ska egendom som ingår i boet säljas så snart det lämpligen kan ske om 

inget annat anges. Realisationsförfarandet syftar till att omvandla gäldenärens egendom till 
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pengar. Om gäldenären emellertid har överklagat konkursbeslutet föreligger det dock ett hinder 

att sälja konkursegendom, vilket följer av 8 kap. 3 § KonkL. En realisation hindras dock inte 

om egendomen enligt 8 kap. 3 § 2 st. KonkL är utsatt för förskämning, snar förstörelse eller 

utsatt för risk att hastigt falla i värde. Inte heller kan egendomen hindras en försäljning i de fall 

den kräver alltför kostsam vård.56 

3.2.6.2 Abandonering 

I en del fall kan en konkursgäldenärs egendom motsvara negativa värden. Det kan till exempel 

bero på att kostnaden att realisera egendomen överstiger tillgångens faktiska värde, att 

tillgången kan vara belastad eller i behov av stora vårdomkostnader. I dessa situationer kan det 

vara ekonomiskt omotiverat att avyttra tillgången genom försäljning med hänsyn till de 

kostnader en försäljning är förenad med. Det kan därför i dessa situationer förefalla sig mer 

lämpligt att konkursförvaltaren frånhänder sig egendomen ur boet genom abandonering. 

Abandonering innebär att förvaltaren avskiljer egendomen ur boet och frånhänder sig den till 

gäldenären.57 När och hur en konkursförvaltare får abandonera egendom i konkurs, liksom de 

rättsliga konsekvenserna, styrs i sin helhet av praxis då det saknas lagreglerade bestämmelser 

om detta.58  

 Hur ska förvaltningsåtgärderna vidtas? 

Under en konkursavveckling ankommer det på förvaltaren att hantera såväl materiella som 

formella uppgifter. I KonkL finns det, som redogjorts för ovan, bestämmelser som anger vilka 

åtgärder som måste företas under förfarandet. Dessa bestämmelser är dock inte någon 

uttömmande förteckning över förvaltaruppdraget, eftersom det inte går att i detalj reglera varje 

enskild åtgärd en förvaltare kan behöva vidta inom ramen för sitt uppdrag.59 Flera 

remissinstanser har efterfrågat vägledande regler avseende hur förvaltaruppdraget ska 

hanteras.60 Denna efterfrågan avvisades med hänsyn till att en konkursavveckling kan innefatta 

så många åtgärder av olika slag att det inte är möjligt att i detalj ange hur förvaltaren ska agera 

                                                 
56 Mellqvist & Welamson, Konkurs och annan insolvensrätt, s. 178. 
57 Berglund, Något om abandonering av konkursgäldenärs egendom, JT 1997/98,  s. 44. 
58 Se bl.a. rättsfallet NJA 2004 s. 777 som är centralt för konkursförvaltarens rätt att abandonera egendom i 

konkurs. 
59 Prop. 1986/87:90, s. 111. 
60 Ibid., s. 110 f. 
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vid varje enskild åtgärd. Hur förvaltningsåtgärderna rent praktiskt ska vidtas blir således en 

uppgift som ankommer förvaltaren att hantera enligt sitt eget omdöme i det enskilda fallet.61 

3.3.1 Huvudregeln i 7 kap. 8 § 1 st. KonkL 

I 7 kap. 8 § KonkL anges att förvaltarens allmänna åligganden är att ta tillvara borgenärernas 

gemensamma rätt och bästa samt vidta alla de åtgärder som främjar en förmånlig och snabb 

avveckling av boet. Denna bestämmelse talar om för förvaltaren hur de åtgärder som ingår i 

uppdraget ska vidtas genom att klargöra vilka intressen som han är skyldig att beakta när 

handlingar företas å boets vägnar.62  

Första stycket i paragrafen anger huvudregeln. Inledningsvis beskrivs att förvaltaren ska verka 

för borgenärernas gemensamma rätt och bästa. Förvaltaren ska även verka för en snabb och för 

borgenärerna förmånlig avveckling av boet. Att åtgärder ska spegla borgenärernas 

gemensamma rätt och bästa innebär inte att den enskilda borgenärens intressen bör beaktas. 

Snarare innebär uttrycket att förvaltaren ska vidta åtgärder som objektivt sett synes vara 

förmånliga för hela borgenärskollektivet. Genom rekvisitet snabb avveckling kan 

konkurskostnaderna hållas nere vilket också kan bidra till det bästa möjliga ekonomiska utfallet 

ur borgenärsperspektivet.63 Sammantaget är förvaltaruppdragets huvudregel att driva en 

konkursförvaltning som resulterar i ett så bra ekonomiskt utfall som möjligt till förmån för 

konkursborgenärerna.64  

3.3.2 Undantaget i 7 kap. 8 § 2 st. KonkL 

Andra stycket i 7 kap. 8 § KonkL utgör undantag. I andra stycket anges att förvaltaren utan 

hinder från första stycket även får ta hänsyn till andra intressen än det rena ekonomiska 

borgenärsintresset. Andra intressen får beaktas under förutsättning att de syftar till att 

långsiktigt främja sysselsättningen, om det kan ske utan att borgenärernas rätt nämnvärt 

förringas. Som exempel nämns i förarbeten situationen då en förvaltare fattar beslut om att sälja 

en rörelse som gäldenären tidigare bedrivit.65 Utan paragrafens andra stycke hade förvaltaren 

varit bunden av att anta det anbud som varit mest förmånligt ur ett borgenärsperspektiv (dvs. 

                                                 
61 Ibid. 
62 I NJA 2015 s. 132 benämns bestämmelsen utgöra ett ”krav” på förmånlig och snabb avveckling av 

konkursboet. 
63 Isaksson, Konkurslag, en kommentar till 7 kap. 8 §. 
64 Prop. 1986/87:90 s. 110 ff. 
65 Ibid. 
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högst). Med stöd av andra stycket ges förvaltaren en möjlighet att även beakta andra intressen 

som kan vara av betydelse vid en rörelseförsäljning. Som exempel anges att förvaltaren kan 

göra en helhetsbedömning när han prövar de bud som inkommit vid en försäljningsauktion. I 

de fall han anar att det högsta budet, som synes vara det mest fördelaktiga för boet, inte tar 

hänsyn till övriga sysselsättningsaspekter som till exempel de anställdas intressen och 

samhällets intresse av att bevara rörelsen, kan han anta ett lägre bud även om beaktandet av 

dessa intressen inte direkt framgår av lag.66 Undantaget i andra stycket ger således förvaltaren 

en befogenhet att anta ett lägre bud i de fall nämnda intressen blir tillgodosedda i en högre 

utsträckning än vad de hade blivit ifall ett högre bud hade antagits.67  

3.3.3 Ersättningsgilla kostnader 

Konkursuppdraget begränsas av bestämmelsen i 7 kap. 8 § KonkL som enligt huvudregeln 

anger att förvaltaren ska vidta åtgärder som strävar efter att nå ett så borgenärsförmånligt 

slutresultat som möjligt. Till detta hör bl.a. frågan om konkursboets resurser och ersättningsgilla 

kostnader för det arbete som förvaltaren lägger ner under den löpande konkurshanteringen. I 14 

kap. 1 § p. 1 KonkL anges att arvode och kostnadsersättning till förvaltare utgör en 

konkurskostnad. Verkan av detta innebär enligt 14 kap. 2 § KonkL att sådana kostnader ska 

utgå ur konkursboet och ges företräde framför andra skulder som boet ådragit sig. Detta innebär 

att dessa kostnader i första hand ska tas från den behållning som finns i konkursboet. I de fall 

konkursboets tillgångar inte täcker konkurskostnaderna inträder staten och betalar de kostnader 

som återstår under förutsättning att inget annat anges i 14 kap. 3 § KonkL. Detta innebär att en 

ytterligare omständighet som påverkar uppdragets räckvidd är bestämmelserna om 

konkursboets kostnader. I de fall det i konkursen påkallas ett vidtagande av åtgärder som inte 

anses vara direkt ersättningsgilla kan det saknas ett incitament för förvaltaren att företa sådana. 

Utgångspunkten för det arbete som bedöms vara ersättningsgillt framgår av 14 kap. 4 § KonkL. 

Konkursförvaltarens arvode ”får inte bestämmas till ett högre belopp än vad som med hänsyn 

till det arbete som uppdraget har krävt, den omsorg och skicklighet varmed det har utförts samt 

boet omfattning kan anses utgöra skälig ersättning för uppdraget”.68  

I bestämmelsen i 14 kap. 4 § KonkL anges att det är rätten som prövar och fastställer 

förvaltarens arvode. Detta görs efter att förvaltaren ingett en arvodesframställning. 

                                                 
66 Prop. 1986/87:90, s. 263. 
67 Ibid., så länge borgenärernas rätt inte helt förringas.  
68 Se 14 kap. 4 § KonkL. 
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Utgångspunkten för förvaltarens arvodesbestämning är således att det ska återspegla det arbete 

och den skicklighet som uppdraget har krävt samt de omsorgskostnader som uppkommer i 

samband med sådant som behövts vidtas i konkurshanteringen.  

I NJA 2006 s. 662 avgjordes frågan om förvaltarens kostnader för försäkring av egendom och 

kostnader för omhändertagande av miljöfarligt avfall var ersättningsgilla. Till stöd för sitt 

ersättningsyrkande menade förvaltaren att de åtgärder som vidtagits kunde ”grundas på en 

skyldighet som direkt följer av lag och att en konkursförvaltare vid straffansvar är skyldig att 

ombesörja denna hantering”. HD anförde att ”skyldigheten för en konkursförvaltare att se till 

att det miljöfarliga avfallet omhändertas kan i ett sådant fall inte sträcka sig längre än 

konkursboets förmåga att bekosta omhändertagandet, såvida inte bidrag till kostnaderna kan 

utverkas från annat håll”.71 Utfallet av denna dom blev att kostnaden för att tillgodose andra 

lagskyddade intressen endast bör uppgå till ett värde som motsvarar behållningen i boet. 

 Slutsats 

En slutsats är att konkursförvaltaruppdraget inbegriper flera olika åtgärder. Exempel på 

uttryckliga förvaltningsåtgärder som framgår av lag är konkursboutredningen, 

omhändertagandet av boet och skyldigheten att utreda gäldenärens brottsmisstanke. Med 

hänsyn till att konkursförvaltningen är en utpräglad praktisk verksamhet kan inte varje åtgärd 

som faller inom uppdraget regleras. Detta får till följd att även åtgärder som inte är lagreglerade 

men som kan utgöra ett led i fullgörandet av en uttrycklig förpliktelse måste kunna ses som en 

del av uppdraget. Till detta påverkar även den enskilda konkursens behållning räckvidden av 

uppdraget. 

Hur och i vilken utsträckning dessa åtgärder ska vidtas bestäms således b.la. med utgångspunkt 

i bestämmelsen 7 kap. 8 § KonkL. Innebörden av principen i 7 kap. 8 § KonkL syftar till att 

säkerställa att borgenärskollektivets intressen inte blir åsidosätta i ett konkursförfarande. 

Utifrån bestämmelsens ordalydelse kan det utläsas att det är borgenärernas kollektiva intresse 

som ska beaktas samt att förvaltaren ska vidta de åtgärder som främjar en snabb 

konkursavveckling. Vid frågan om och i så fall hur en åtgärd ska vidtas ska förvaltaren mot 

bakgrund av denna regel särskilt beakta de omständigheter som minimerar konkurskostnaderna 

                                                 
71 NJA 2006 s. 662, se de två sista styckena i HD:s dom. 
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och maximerar det ekonomiska utfallet, något som resulterar i ett gynnande slutresultat för 

borgenärerna. 

Enligt bestämmelsen i 7 kap. 8 § KonkL ska förvaltaren agera snabbt i sin avveckling. Ibland 

kan emellertid vissa förvaltningsåtgärder vara förenade med fara i dröjsmål. Ett exempel på 

detta är förvaltarens skyldighet att höra TSM enligt 7 kap. 10 § KonkL. Förvaltaren ska som 

ovan nämnt höra TSM innan ett beslut i en viktigare fråga fattas. Skälet till detta är att 

säkerställa att förvaltaren fattar viktiga beslut med tillräcklig precision. Hörandet kan därför å 

ena sidan innebära att konkursavvecklingen fördröjs, men torde å andra sidan primärt syfta till 

att en sådan fördröjning kan leda till att ett mer förmånligt förvaltningsbeslut fattas. Att 

effektiviteten åsidosätts kan därför endast betraktas som en fördel för borgenärerna. Att 

konkursavvecklingen hamnar i dröjsmål på grund av borgenärsförmåliga skäl kan således 

endast ses som åtgärder företagna i enlighet med huvudregeln om maximal borgenärsnytta, trots 

att det synes avvika från effektivitetsaspekten. Andra ineffektiva åtgärder som inte kan anses 

gynna boet torde inte uppfylla kravet på effektivitet och förmånlighet enligt 7 kap. 8 § KonkL. 

Att förvaltaren ges visst utrymme att beakta även andra intressen än det rena borgenärsintresset 

torde vara högt begränsat. Med hänsyn till bestämmelsens formulering samt 

förarbetsuttalandena verkar 7 kap. 8 § 2 st. KonkL endast ta sikte på situationen när förvaltaren 

ställs inför beslutet att sälja en av gäldenären bedriven rörelse. Ett åsidosättande av 

borgenärsintresset förutsätter att åtgärden ska syfta till att långsiktigt främja sysselsättningen. 

Vilka andra situationer som kan tänkas främja sysselsättningen framgår inte, varken av 

förarbeten eller doktrin. Undantaget i andra stycket torde därför endast kunna avse denna typ 

av avyttringssituation.  

Huruvida åtgärder i förvaltaruppdraget bör företas eller inte får således prövas med 

utgångspunkt enligt huvudregeln i 7 kap. 8 § 1 st. KonkL, om inte annat följer uttryckligen av 

lag. Om författningar ålägger förvaltaren att vidta en viss åtgärd, som den sanktionerade 

miljöregeln i NJA 2006 s. 662, kan skyldigheten endast sträcka sig så långt boets behållning 

täcker de kostnader som plikten medför. Detta innebär att aktsamhetsstandarden begränsas av 

boets behållning. 

Sammantaget kan förvaltaruppdragets räckvidd bestämmas utifrån tre bedömningskriterier: 

1) åtgärder som förvaltaren är skyldig att vidta enligt lag,  
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2) bestämmelsen i 7 kap. 8 § KonkL, samt  

3) den enskilda konkursens behållning. 
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4 Konkursförvaltarens vårdplikt 

 Inledning 

I detta kapitel behandlas konkursförvaltarens vårdplikt. Kapitlet inleds med ett översiktligt 

avsnitt om vårdplikt avseende annans egendom i allmänhet. I detta avsnitt ges en redogörelse 

för vad vårdplikt är, vilka denna plikt typiskt sett kan åligga samt ansvarsförutsättningarna för 

denna plikt. Därefter följer ett avsnitt som undersöker vårdpliktens existens inom 

konkursförfaranden och vem som i så fall bär ansvaret för att denna plikt tillgodoses. Denna 

frågeställning har inte behandlats i någon nämnvärd utsträckning i juridisk doktrin. Detta 

innebär att det material som används i de följande avsnitten kan uppfattas som bristfälligt. Som 

nämnts ovan i metodavsnittet i avsnitt 1.3 bör läsaren vara införstådd med att uppsatsens 

ämnesval behandlar ett tidigare ostuderat ämne, varför det sparsamma antalet rättskällor får 

tolereras.  

Det har dock visats att det råder skilda uppfattningar avseende möjligheten att kunna ålägga 

förvaltaren ett personligt ansvar för skada som han genom vårdslöshet eller av oaktsamhet 

vållar tredje man eller dennes egendom. Dessa uppfattningar nyanserar analysen som framhålls 

i avsnitt 4.5. 

 Allmänt om vårdplikt över annans egendom 

4.2.1 Förpliktelsen 

Innebörden av vårdplikten är i många fall att man bevarar något eller i vart fall säkerställer att 

det som ska vårdas inte utsätts för risker.72 Vårdplikter kan uppkomma i såväl kontraktuella 

som utomkontraktuella situationer. I en del situationer följer en plikt att aktivt vidta åtgärder 

enligt lag, som till exempel i 6 kap. 6 § 2 st. sjölagen (1994:1009) som ålägger en befälhavare 

skyldigheten att lämna hjälp till någon som är i sjönöd. Enligt hittegodslagens (1938:121) 

bestämmelser är den som hittar något skyldig att utan oskäligt dröjsmål anmäla fyndet till 

Polismyndigheten och vårda hittegodset väl. I andra fall kan vårdplikter följa av ett uppdrag. 

 

                                                 
72 Heidbrink, Utgångspunkten för ansvar för annans lösöre (custodia) i straff och skadeståndsrätten, s. 

583. 
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4.2.2 Besittningskravet 

Utgångspunkten för vårdplikt över annans egendom är att ha godset i sin besittning. Vad som 

avses med besittning är inte helt klart men borde kunna innebära såväl omedelbar besittning, 

dvs. att inneha ett objekt i sin fysiska närvaro, som medelbar besittning, vilket innebär inom 

ramen för ett område som den vårdpliktige obehindrat kan ta omedelbar befattning över 

godset.73 Näringsverksamheter kan till exempel ha annans egendom i besittning genom leasing 

av maskiner, bilar och kontorsmaterial. Lagerhållare kan bedriva affärsverksamhet genom att 

hålla lager åt andras egendom. Myndigheter kan ta enskildas egendom i beslag och genom detta 

få deras egendom i sin besittning. En gäldenär kan ha separationsegendom i sin besittning som 

efter ett konkursbeslut övergår i konkursförvaltarens besittning.  

Innebörden av en vårdplikt har i litteraturen förklarats som ”det ansvar som någon som är i 

besittning till annans lösöre har gentemot ägaren till egendomen”.74 Frågan om vårdpliktens 

beskaffenhet i allmänhet har inte blivit fullständigt utredd vilket innebär att det saknas en 

enhetlig bild av vilka handlingar som kan anses ingå i vårdpliktens aktsamhetsstandard, 

eftersom olika egendomar kan vara i behov av olika grad av omsorg.75 Vårdplikten ska inte 

endast förstås som en engångsförpliktelse. Vårdplikten bör snarare tolkas som en löpande 

förpliktelse som består till dess att skyldigheten att vårda upphör.76 Det är dock inte fråga om 

ett krav på en löpande aktiv vårdplikt, en tillräcklig aktsamhetsstandard kan uppnås genom att 

till exempel ha vidtagit diverse förvaringsåtgärder för att säkerställa att egendomen är 

tillräckligt skyddad för att minimera risk för skada och därmed uppnå tillräcklig grad av 

aktsamhet. 

4.2.3 Konsekvensen av att en vårdplikt åsidosätts 

Den rättsliga konsekvensen av att en vårdplikt åsidosätts är att den vårdpliktige kan åläggas 

skadeståndsansvar i de fall egendomen drabbas av skada. Ett ansvar för vårdpliktig egendom 

utgör således ett underlåtenhetsansvar som åläggs den som försummat att fullgöra sina 

skyldigheter.78  

                                                 
73 Heidbrink, Utgångspunkten för ansvar för annans lösöre (custodia) i straff och skadeståndsrätten, s. 588. 
74 Ibid., s. 583. 
75 Ibid. 
76 Munukka, Kontraktuell lojalitetsplikt, s. 172.  
78 Heidbrink, Utgångspunkten för ansvar för annans lösöre (custodia) i straff och skadeståndsrätten, s. 

600. 
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Om vårdplikten kan härledas ur ett kontraktuellt rättsförhållande är det ofta lättare att bestämma 

vårdpliktens omfattning. I utomkontraktuella situationer, dvs. när någon har annans egendom i 

sin besittning som skadas till följd av att besittaren underlåter att vidta särskilda skyddsåtgärder 

blir frågan om vårdpliktens beskaffenhet svårare att hantera. I dessa fall måste det inledningsvis 

vara ställt utom tvivel att besittaren haft en skyldighet att vidta de åtgärder som underlåtenheten 

svarar mot innan ansvarets beskaffenhet kan undersökas. 

Vad som först bör nämnas avseende vårdplikt i utomobligatoriska situationer är att det i svensk 

rätt inte finns någon regel som tvingar någon att ta besittning till annans egendom. I detta 

sammanhang skriver Heidbrink, universitetslektor och docent, i en artikel som handlar om 

utgångspunkten för ansvar för annans lösöre79 att i de fall man väljer att ta besittning över 

annans egendom får man vara införstådd med de rättsliga konsekvenser som kan följa av ett 

sådant besittningstagande. Med viss försiktighet och med hänvisning till att området inte har 

blivit föremål för undersökning i svensk rätt, argumenterar Heidbrink för att i de fall någon 

väljer att vidta vårdåtgärder avseende viss egendom, uppkommer även ett visst ansvar för 

denna.80 Enligt detta synsätt grundas således ansvaret på något som Heidbrink formulerar som 

”det initiala valet att omhänderta annans egendom”. Han menar att detta ansvar kan ”liknas vid 

de situationer i vilka en underlåtenhet att vidta skyddsåtgärder mot en fara som skadevållaren 

själv skapat leder till skadeståndsansvar”.81  

4.2.4 Culparegelns betydelse 

Skadeståndsansvaret i dessa utomobligatoriska situationer härleds således ur de allmänna 

skadeståndsrättsliga principerna och bestämmelserna. Den grundläggande bestämmelsen för 

ansvar över annans egendom är stadgandet i 2 kap. 1 § skadeståndslagen (1972:207) (SkL) som 

anger att den som genom uppsåt eller av vårdslöshet vållar personskada eller sakskada ska 

ersätta skadan. Bestämmelsen ger uttryck för den s.k. culparegeln som är av stor betydelse för 

det utomobligatoriska skadeståndsansvaret. 

Ett ansvar kan således endast åläggas den som genom aktiv handling eller underlåtenhet vållat 

sak- eller personskada genom culpa.82 Culparegeln innebär att skadevållaren ska ha vidtagit 

åtgärden med uppsåt om att en skada ska inträffa eller lägst att den skadevållande åtgärden varit 

                                                 
79 Heidbrink, Utgångspunkten för ansvar för annans lösöre (custodia) i straff och skadeståndsrätten, s. 577. 
80 Ibid., s. 599.  
81 Ibid., s. 603.  
82 Hellner, Några synpunkter på culpabegreppet inom skadeståndsrätten, SvJT 1953, s. 609. 
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oaktsam. Vad som bedöms utgöra en oaktsam gärning kan enligt Jan Hellner inte bedömas 

utifrån ett enda kriterium. Snarare får culpabegreppets innehåll bestämmas med utgångpunkt i 

den allmänna aktsamhetsstandarden som bestäms med stöd av hur en klok och förnuftig 

människa skulle ha handlat,83 för att därefter modifieras i varje enskilt fall för att passa in i den 

givna situationen.84 En aktsamhetsstandard kan t.ex. modifieras genom direkta bestämmelser i 

lagregler och andra författningar som styr vilka åtgärder som bör företas och inte.85 Vid 

avsaknad av sådana uttryckliga författningar uttalar Hellner att ”vad sedan beträffar den 

allmänna aktsamhetsstandarden som rättskälla, så synes det ganska klart, att lika väl som man 

inom kontraktsrätten tar hänsyn till handelsbruk och till allmän sedvänja, så kan man också 

inom skadeståndsrätten taga hänsyn till den sedvänja, som finnes beträffande åtgärder för att 

förhindra skador, och delvis liknande skäl”. Hellner anger således att även sedvänja kan styra 

aktsamhetsstandardens innehåll, men anger vidare att detta endast kan få betydelse under 

förutsättning att direkta lagregler eller andra rättskällor i den högre normhierarkin inte 

fastställer annat.86  

Sammanfattningsvis måste den som vållat skada kunna bedömas vara culpös i förhållande till 

den skadebringande handlingen som vidtagits. Vad som ovan angivits avseende culpa vid sak- 

och personskador omfattar även ansvarsförutsättningarna vid ren förmögenhetsskada som i 2 

kap. 2 § SkL annars endast kan åläggas den som begått en brottslig handling. I rättsfallet NJA 

1987 s. 692 uttalade HD att det inte förelåg hinder för att låta en rättsutveckling utvidga 

ansvarsförutsättningarna för ren förmögenhetsskada till att även låta culpösa personer åläggas 

ansvar för dessa skador. 

För att kunna åläggas ansvar för den skada som en åsidosatt vårdplikt vållat förutsätter 

culparegeln att handlingen kan bedömas vara oaktsam. En oaktsam handling genom 

underlåtenhet kan bestämmas med utgångspunkt i den allmänna aktsamhetsstandarden. I annat 

fall än när det finns uttryckliga lagbud som kan åsidosättas kan den vårdpliktige bedömas vara 

culpös när denne har åsidosatt åtgärder som en aktsam klok och förnuftig människa hade 

företagit, eller åsidosatt åtgärder som annars följer av handelsbruk och sedvänja. 

                                                 
83 Hellner, Några synpunkter på culpabegreppet inom skadeståndsrätten, SvJT 1953, s. 616. 
84 Ibid., s. 619. 
85 Ibid. 
86 Ibid., s. 622. 
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 Finns det en vårdplikt för separationsegendom i konkursförfaranden? 

Mot bakgrund av vad som har framkommit ur det föregående avsnittet kan det konstateras att 

en vårdplikt förutsätter att det finns en skyldighet att handla. I detta avsnitt ska det således 

undersökas om det existerar en sådan skyldighet att vårda annans egendom inom 

konkursförfarandet. 

Innan sakfrågan utreds kan det vara av vikt att nämna hur ett konkursbo kan få besittning till 

annans egendom. Med hänsyn till att ett konkursbo är en juridisk person kommer 

framställningen i det följande använda uttrycket konkursförvaltarens besittning. Detta med 

hänsyn till att det är förvaltaren som är den enda fysiska företrädaren för boet och som kan ha 

fysisk besittning över egendom. Denna besittning innehas dock å boets vägnar, eftersom 

förvaltaren agerar för boet. 

Det finns i princip två sätt för boet att ha annans egendom i besittning. Det ena sättet är då 

gäldenären vid tidpunkten för konkursen hade besittning till egendom som ägs av annan. 

Beroende på konkursens beskaffenhet kan det som nämnts ovan i avsnitt 3.2.1 vara svårt att 

identifiera vilken egendom som tillhör boet enligt bestämmelsen i 3 kap. 3 § KonkL och åtskilja 

den från egendom som ägs av annan eftersom den inte ingår i boet. Detta kan således föranleda 

att boet får annans egendom i besittning utan kännedom om egendomens ägarförhållanden. 

Konkursgäldenären kan även ha leasad egendom i besittning som styrs av avtal. Bedrev 

konkursgäldenären verksamhet genom kommissionsåtaganden som presenterades i avsnitt 

2.7.2.3 är sannolikheten stor att konkursförvaltaren får besittning till andras varor när 

gäldenären försätts i konkurs. 

Det andra sättet är situationer då konkursförvaltaren får annans egendom i besittning på grund 

av avtal som konkursboet ingår. Det kan avse avtal som gäldenären haft och som förvaltaren 

fattar beslut om att boet ska inträda i. Likväl kan det avse nya avtal som konkursboet träffar för 

att konkursavvecklingen ska bli så förmånlig som möjligt.  

Skillnaden mellan dessa två typfall av besittning till annans egendom är att konkursboet inte 

har någon kontraktuell skyldighet att vidta vårdåtgärder för annans egendom som 

konkursgäldenären hade i sin besittning vid konkursutbrottet. Detta eftersom 
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konkursgäldenärens redan ingångna avtal inte blir bindande för konkursboet.87 Vårdplikt för 

egendom som konkursboet tar besittning till genom avtal under konkursavvecklingen är å andra 

sidan kontraktuell och ålägger förvaltaren skyldigheter att vidta åtgärder till skydd för denna i 

rimlig utsträckning. 

Den enda uttryckliga bestämmelsen som ålägger förvaltaren att vårda annans egendom är 

lagbudet i 7 kap. 23–24 §§ KonkL. Bestämmelsen reglerar som tidigare konstaterats 

konkursförvaltarens redovisningsskyldighet gentemot tredje man. Därutöver kan det nämnas 

att det i svensk rätt saknas bestämmelser som ålägger konkursförvaltningen en uttrycklig 

skyldighet att vårda annans egendom. 

Frågan om vårdpliktens existens inom konkursförvaltningen landar således i om en vårdplikt 

kan härledas ur en annan grund än lag. Heidbrink argumenterade för att en utomobligatorisk 

vårdplikt aktualiseras när en person ”väljer” att ta besittning till viss egendom. Han menade 

sammanfattningsvis att ett ansvar följer med valet att ta besittning över egendom likaväl som 

en person ansvarar för de skyddsåtgärder som denne kan behöva vidta för att avvärja en fara 

för skada som personen själv skapat. Denna uppfattning kan dock bli svår att applicera på 

konkursförfarandet utan att modifieras. Detta med hänsyn till att besittningsövergången inom 

detta förfarande snarare bör ses som tvingande än frivillig med hänsyn till att gäldenären i 

samband med konkursbeslutet förlorar rådighet över sin egendom samt sin 

rättshandlingsförmåga enligt bestämmelsen i 3 kap. 1 § KonkL. Vårdplikten får därför anses 

kunna bli härledd ur en ”ofrivillig” men lagstadgad besittningsövergång.  

Att en vårdplikt inträder i samband med besittningsövergången bekräftas även av annan juridisk 

doktrin. Palmér och Savin anger bl.a. att förvaltaren har en plikt att vårda tredje man tillhörande 

egendom i avvaktan på att den avhämtas och att vårdplikten inträder när egendomen finns i 

konkursboets besittning, vilket i de flesta fall torde vara vid tidpunkten för konkursbeslutet.88 

Mot bakgrund av detta kan det således konstateras att det finns en vårdplikt i vissa lägen. 

Huruvida ansvaret för denna plikt är beskaffad undersöks i de följande avsnitten. 

                                                 
87 Innebörden av konkursgäldenärens avtal i praktiken är att konkursboet kan tillgodogöra sig av avtalets 

fördelar, men att de betungande delarna av avtalet inte kan åläggas boet, se Welamson, Lars & Mellqvist 

Mikael, Konkurs och annans insolvensrätt, s. 86. 
88 Palmér & Savin, Konkurslagen, en kommentar till 7 kap. 12 § 1 st. 
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 Vårdpliktens subjekt 

4.4.1 Konkursförvaltaren i förhållande till konkursboet 

Då en vårdplikt inom konkursförfarandet konstaterats blir den följande frågan vem som 

ansvarar för att denna plikt tillgodoses. Eftersom konkursförvaltaren är en företrädare för boet 

kan det å ena sidan tänkas vara boet som bör svara i de fall att skada uppkommer på 

separationsegendom på grund av att vårdplikten inte upprätthållits. Detta skulle innebära att 

den skadelidande får rikta sitt krav mot boet som en massafordran i konkursen. Å andra sidan 

kan det tänkas att boet inte ska behöva lida till följd av förvaltarens vårdslösa förfaringssätt, 

varför ett personligt ansvar för konkursförvaltaren kan vara motiverat. 

Med beaktande av att ingen tidigare undersökt denna fråga ur detta perspektiv är det nödvändigt 

att hämta vägledning från andra områden.89 Eftersom konkursförvaltarens ställning i 

förhållande till konkursboet kan liknas vid strukturen av en styrelseledamots ställning i 

aktiebolag kan ansvarsreglerna i aktiebolagslagen (2005:551) (ABL) vara till hjälp för att 

illustrera hur ansvarsfördelningen även i konkurssammanhang kan tänkas fungera. 

En styrelseledamots personliga ansvar regleras i 29 kap. 1 § ABL. Enligt denna bestämmelse 

kan en styrelseledamot åläggas ansvar för skada som bolaget drabbas av till följd av att han 

eller hon uppsåtligen eller av oaktsamhet vidtar handlingar inom sitt uppdrag. 

Styrelseledamoten är personligt ansvarig för skador som tillfogas en aktieägare eller någon 

annan till följd av handlingar som innebär överträdelser av ABL, tillämplig lag om 

årsredovisning eller reglerna i bolagsordningen. Det kan således konstateras att en 

styrelseledamot är personligt ansvarig även gentemot tredje man som tillfogas skador när 

styrelseledamoten vidtar skadevållande handlingar genom överträdelser av nämnda 

bestämmelser.90  

Eftersom en styrelseledamots uppdrag är att företräda ett bolag, är det således även bolaget som 

blir det bindande rättssubjektet i förhållande till de parter som styrelseledamoten å bolagets 

vägnar träffar avtal med.91 I de situationer tredje man drabbas av skada till följd av att en 

styrelseledamot har överträtt ABL har konstruktionen i 29 kap. 1 § ABL gjort det möjligt för 

                                                 
89 Analogier innebär att man hämtar ledning från det enskilda till det enskilda. Detta främst i syfte att fylla 

normativa luckor genom en rättsystematisk analys. Se Ramberg, Prejudikat som rättskälla i 

förmögenhetsrätten, s. 161. 
90 Med ”annan” som anges i lagtexten avses tredje man, se prop. 1975:103, s. 540. 
91 Se 8 kap. 35 § ABL avseende styrelsens firmateckningsrätt. 
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den skadelidande att direkt rikta sitt anspråk mot styrelseledamoten. Denna 

skadeståndsskyldighet anges vara avsedd för att sanktionera de bestämmelser som just har till 

syfte att skydda tredje man för att dessa inte ska kunna urholkas.92 Detta innebär även att de 

ersättningskrav för skador som drabbar tredje man utan att styrelseledamoten överträtt ABL 

eller bolagsordningen ska riktas mot bolaget. Bolagets ansvar i denna situation kan till exempel 

uppstå vid kontraktsbrott mot en av bolagets avtalsparter. I de fall bolaget blir 

ersättningsskyldig gentemot en skadelidande avtalspart och detta beror på vårdslösa åtgärder 

vidtagna av en styrelseledamot kan bolaget få sin skada täckt genom regressrätt mot styrelsen 

enligt aktiebolagsrättsliga regler.93  

En styrelseledamots personliga ansvar kan alltså aktualiseras för skada som denne åsamkar 

tredje man, enligt bestämmelsen i 29 kap. 1 § ABL även i de fall bolaget i första hand har att 

svara för skadan och använder regressrätt mot ledamoten, för att begära denne svara för skada 

som bolaget drabbas av. 

Att strukturen mellan konkursboet och konkursförvaltaren kan liknas vid den bolagsrättsliga 

strukturen mellan en styrelseledamot och bolaget behöver inte per automatik föranleda att 

ansvarsfördelningen är densamma. Med hänsyn till att KonkL saknar uttryckliga bestämmelser 

som reglerar ansvaret gentemot tredje man finns det emellertid skäl att hämta vägledning från 

liknande strukturer i syfte att nå förståelse för hur konkursrättsliga ansvarsstrukturen kan vara 

uppbyggd.  

Att bolaget svarar för brutna kontraktsförbindelser torde motsvara med att konkursboet som 

sådant ska svara för de kontraktsbrott som boet begår. Frågan är dock om det är möjligt för 

konkursboet att göra gällande regressrätt gentemot förvaltaren i samma utsträckning som bolag 

kan gentemot styrelseledamöter, dvs. om förvaltaren kan behöva svara för den skada som ett 

skadeståndsskyldigt konkursbo lider, givet omständigheten att förvaltaren har vidtagit 

oaktsamma åtgärder som föranlett det skadebringande kontraktsbrottet. Detta samt förvaltarens 

personliga ansvar gentemot tredje man undersöks närmare i nästa avsnitt. 

4.4.2 Förvaltarens grundläggande ansvarsförutsättningar 

Införandet av KonkL:s skadeståndsbestämmelse skedde i samband med att den nya KonkL 

trädde i kraft. Den äldre konkurslagen (1921:255) innehöll således inga regler om förvaltarens 

                                                 
92 SOU 1971:15, s. 353. 
93 Ibid., s. 354. 
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skadeståndsskyldighet trots att det förts diskussion om det.94 Inte heller infördes någon 

skadeståndsbestämmelse vid 1979 års reform. Frånvaron av en skadeståndsbestämmelse 

motiverades av att en förvaltningsfunktionärs ansvar för skador som han förorsakar följer av 

allmänna rättsregler, det kunde således inte anses finnas något behov av en särskild föreskrift.95 

Vid införandet av den nuvarande lagstiftningen ansågs det emellertid finnas flera skäl som 

talade för en särskild sanktionsbestämmelse, bl.a. gjordes hänvisningar till att förvaltaren 

tilldelats en mycket mer självständig roll än tidigare.96 Behovet av att införa en 

skadeståndsbestämmelse kunde dock endast anses sträcka sig till ansvar mot konkursboet, 

konkursborgenärerna och gäldenären. Vad avsåg förvaltarens ansvar gentemot tredje man 

uttalades följande:  

”Beträffande tredjemansskada konstaterades vid KL:s tillkomst att någon utbildad 

rättsuppfattning knappast fanns. Som en allmän princip torde gälla att förvaltaren 

svarar för skada som han uppsåtligen eller av vårdslöshet tillfogar någon utanför 

boet. Härutöver har det i litteraturen uttalats att det i allmänhet torde förutsättas, att 

förvaltaren åsidosätter en uttrycklig, till tredje mans skydd meddelad bestämmelse 

för att han ska bli skadeståndsskyldig. Huruvida något sådant ansvar kan krävas ut 

från förvaltarens sida lär mot denna bakgrund bli beroende av omständigheterna i 

det enskilda fallet. En skadeståndstalan kan bli aktuell antingen på utomobligatorisk 

grund eller på kontraktsrättslig grundval”.97  

Mot bakgrund av detta blev den konkursrättsliga skadeståndsbestämmelsen utformad utan en 

regel för ansvar gentemot tredje man. 

Konkursförvaltarens skadeståndsansvar regleras i dag i 17 kap. KonkL. I 17 kap. 1 § KonkL 

föreskrivs i första stycket att ”en förvaltare skall ersätta de skador som han vid fullgörande av 

sitt uppdrag uppsåtligen eller av oaktsamhet tillfogar boet, en konkursborgenär eller gäldenären. 

Skadeståndet kan jämkas efter vad som är skäligt med hänsyn till handlingens beskaffenhet, 

skadans storlek och omständigheterna i övrigt”. I andra stycket regleras ett solidariskt ansvar i 

de fall konkursen avvecklas av flera konkursförvaltare. 

                                                 
94 SOU 1983:24, s. 394. 
95 Ibid. 
96 Ibid., s. 397. 
97 SOU 1983:24, s. 396 och Prop. 1986/87:90, s. 413. 
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Det konkursrättsliga skadeståndsansvaret begränsas således dels av att den skadevållande 

åtgärden ska vara vidtagen vid fullgörandet av förvaltaruppdraget, vilket i förarbeten anges vara 

då åtgärden är vidtagen i egenskap av förvaltare i konkursen.98 Ansvaret begränsas dels även 

av de föreskrivna skadesubjekten. Utanför tillämpningsområdet i 17 kap. KonkL faller som sagt 

konkursförvaltarens ansvar för skador som vållas tredje män.99 

Likt den bolagsrättsliga regressrätten gentemot en styrelseledamot som nämndes i avsnitt 4.4.1 

möjliggör även skadeståndsbestämmelsens utformning i KonkL att förvaltaren kan åläggas ett 

regressansvar. I förarbeten anges att denna risk åligger förvaltaren i de fall ”då 

skadeståndsskyldighet har drabbat boet, t.ex. skadestånd till en boets medkontrahent vid 

kontraktsbrott från boets sida, kan förvaltaren med stöd av 1 § första stycket första meningen 

bli ersättningsskyldig gentemot boet för vad det har tvingats utge till dess medkontrahent”.100  

4.4.3 Förvaltarens skadeståndsansvar gentemot tredje man 

Med beaktande av att 17 kap. 1 § KonkL begränsar förvaltarens skadeståndsansvar till att endast 

svara för skador som drabbar boet, konkursborgenärer eller gäldenären kan det konstateras att 

det i svensk lagstiftning inte finns någon uttrycklig bestämmelse som ålägger förvaltaren ett 

ansvar gentemot tredje man.  

I förarbeten anges att det är oklart i vilken utsträckning konkursförvaltaren svarar för skada som 

åsamkats tredje man.101 Som nämnts ovan under föregående avsnitt har den juridiska 

litteraturen angivit att ansvaret får härledas ur de allmänna skadeståndsrättsliga bestämmelserna 

och att ”förvaltaren svarar gentemot tredje man i vart fall om skadan åsamkats genom 

åsidosättande av en uttrycklig till tredje mans skydd meddelad lagbestämmelse”.102 

Konkursförvaltarens ansvar enligt detta synsätt har emellertid utvidgats sedan detta uttalande 

gjordes. I NJA 1996 s. 700 var det fråga om en förvaltare kunde åläggas ansvar för att ha 

överlåtit en rörelse där tredje mans egendom hade ingått. Den principiella frågan i målet var 

huruvida förvaltaren kunde anses ha åsidosatt en uttryckligt meddelad norm till skydd för tredje 

man och därigenom ådra sig ansvar för en ren förmögenhetsskada som uppkommit till följd av 

                                                 
98 SOU 1983:24, s. 398. 
99 Prop. 1986/87:90, s. 413 ff. 
100 SOU 1983:24, s. 400. 
101 Prop. 1986/87:90, s. 411 f. 
102 Ibid., s. 413. 
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överlåtelsen.103 HD anförde inledningsvis att det inom den juridiska doktrinen finns en gängse 

uppfattning att ett ansvar som inte härleds ur specialreglering utan som vilar på culpa är 

begränsat enligt principen om skyddat intresse och den s.k. normskyddsläran.104 Genom en 

strikt tillämpning av dessa principer begränsas således förvaltarens ansvar gentemot tredje man 

till den skada som tredje man drabbas av vid ett åsidosättande av en uttrycklig, till tredje mans 

skydd meddelad lagbestämmelse. Med hänsyn till att det i KonkL inte finns sådana 

bestämmelser, frånsett redovisningsskyldigheten i 7 kap. 23 § KonkL, reagerade såväl 

överinstansen som underinstanserna på följden av att en förvaltare genom en tillämpning av 

denna metod skulle kunna gå helt fri från ansvar trots att han hade vållat tredje man en skada. 

Hovrätten angav dels att det inte fanns något stöd för en så långtgående begränsning av 

konkursförvaltarens skadeståndsansvar och dels att ”området för skadeståndsskyldighet blir 

alltför snävt avgränsat om endast uttryckliga lagbestämmelser och inte även okodifierade 

normer till skydd för tredje man får beaktas”. HD använde ett mer försiktigt uttryck och anförde 

att ”konkurslagen inte innehåller bestämmelser om skadeståndsskyldighet gentemot den som 

står utanför konkursen innebär inte att någon sådan skyldighet inte skulle kunna föreligga”.105 

Avslutningsvis meddelade HD att det ”åligger förvaltaren att tillse att egendom till vilken tredje 

man har separationsrätt inte omfattas av försäljning. Att förvaltaren har en skyldighet att tillse 

att tredje man tillhörig egendom inte dras in i konkursen får anses följa såväl av konkurslagens 

reglering som av en allmän princip om förbud mot att obehörigen förfoga över annans 

egendom”. Betydelsen av detta avgörande är att en konkursförvaltares ansvar i gentemot tredje 

man även omfattar normer som inte direkt uttryckligen framgår ur lag.  

I en nyligen publicerad artikel i SvJT argumenterar juristen Joseph Zamani mot denna 

uppfattning och menar att det enbart är boet som kan ansvara för att vårdplikten gentemot tredje 

man tillgodoses. Som grund för sitt påstående menar Zamani att skyldigheter som åvilar 

konkursboet inte per automatik åvilar förvaltaren. Istället bestäms förvaltarens skyldigheter 

utifrån vad som är handlingsnormer för förvaltaruppdraget. Enligt hans uppfattning kan 

handlingsnormerna för uppdraget bestämmas med utgångspunkt i vilka handlingar som bedöms 

utgöra ersättningsgilla kostnader i konkursförfarandet. Här anges bl.a. att kostnadsersättning 

enligt KonkL:s bestämmelser endast ersätts för kostnader som uppkommit till följd av ”åtgärder 

som svarar för uppdragets handlingsnormer, dvs. åtgärder som uppdraget har krävt”. Kontentan 

                                                 
103 Med hänvisning till bl.a. NJA 1987 s 692 som inneburit en utvidgning av 2 kap. 4 § SkL där skadestånd 

för ren förmögenhetsskada kunnat åläggas skadevållaren utan att en brottslig handling hade föregåtts.  
104 Se NJA 1996 s. 700. 
105 Se NJA 1996 s. 700. 
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av detta blir att ”om arbetet inte är ersättningsgillt enligt nämnda lagrum, krävs en särskild 

bestämmelse (och i undantagsfall en allmän rättsprincip) som stadgar att förvaltaren är skyldig 

att utföra en viss arbetsuppgift”.106  

I NJA 2006 s. 420 var konkursförvaltarens ansvar beroende av frågan om det kunde anses finnas 

en norm som ålägger förvaltaren en skyldighet att inte väcka talan i de fall boet saknar medel 

att ersätta svarandens rättegångskostnader. I detta avgörande fann HD att det inte kunde anses 

finnas någon generell skyldighet för förvaltaren att säkerställa att boets tillgångar kan täcka 

svarandens rättegångskostnader i de fall boet skulle förlora en tvist. HD bedömde att 

underlåtenheten inte kunde föranleda något ansvar. 

I Svea hovrätts mål T 1978–17 hade käranden gjort gällande att förvaltaren förfarit oaktsamt 

dels genom att inte utreda boets skulder och dels inte hört berörda borgenärer innan talan om 

återgång av ett delarvskifte väcktes. Hovrätten konstaterade att ”i de fall konkursförvaltaren har 

åsidosatt en norm till skydd för tredje man som får anses gälla för förvaltningen kan alltså̊ 

förutsättningar föreligga att utdöma skadestånd”. Hovrätten kom fram till att åtgärden att utreda 

boets skulder och höra berörda borgenärer är en skyldighet gentemot boet och borgenärerna 

och därmed inte gentemot tredje man. Eftersom käranden intagit positionen som tredje man 

kunde inte ansvar åläggas förvaltaren.  

Mot bakgrund av resonemanget ovan kan det konstateras att ansvaret dels har utvidgats 

såtillvida att förvaltaren kan bli skadeståndsskyldig även för skada som drabbar tredje man till 

följd av ett åsidosättande av normer som anses ingå i förvaltaruppdraget. Enligt den 

gränsdragning som gjordes i Svea hovrätts mål T1978-17 kan det konstateras att normerna 

måste vara till skydd för tredje man och kan således inte utgöras av en norm till skydd för 

borgenärer eller andra konkurssubjekt. För att nå klarhet i vad som gäller beträffande 

konkursförvaltarens vårdplikt avseende annans egendom analyseras det som i detta kapitel 

framförts i följande avsnitt. 

 Analys avseende konkursförvaltarens vårdplikt 

Detta kapitel har behandlat uppsatsens andra frågeställning avseende konkursförvaltaren har en 

vårdplikt över separationsegendom.  

                                                 
106 Zamani, Konkursförvaltaruppdragets normer – om arvode, skadestånd och vård av annans lösöre, 

preprint i SvJT 2018-12-11. 
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Det kan inledningsvis konstateras att en vårdplikt för annans egendom aktualiseras inom 

konkursförvaltningen i samband med den tvingande besittningsövergång som sker när 

konkursbeslutet fattas. Med hänsyn till att en förpliktelse korresponderar med ett ansvar finns 

det skäl att analysera huruvida ansvaret för vårdplikten kan anses åläggas boet eller 

konkursförvaltaren. 

Avsaknaden av en uttrycklig skadeståndsbestämmelse föranleder att ett ansvar kan prövas 

enligt allmänna skadeståndsrättsliga bestämmelser. Som tidigare nämnts kan ett ansvar för 

underlåtenhet endast uppkomma i de fall det funnits en plikt att handla. Följden av detta innebär 

att ett ansvar för att ha underlåtit att tillgodose vårdplikten för annans egendom endast kan 

aktualiseras under förutsättning att det funnits en skyldighet att vidta sådana vårdåtgärder, och 

att underlåtenheten att agera kan bedömas vara culpös. 

Zamani argumenterar för att denna skyldighet ensamt åligger boet eftersom skyldigheten inte 

kan anses ingå i förvaltaruppdraget då sådana vårdåtgärder varken framgår ur lagtext eller utgör 

ersättningsgilla konkurskostnader. Detta skulle således föranleda att förvaltaren aldrig skulle 

kunna bedömas vara oaktsam, eftersom det inte ingått i vårdpliktens aktsamhetsstandard att 

agera. Beträffande vad som ingår i en aktsamhetsstandard har Hellner angett att både lag och 

författningar utgör den primära utgångspunkten för vad som kan bedömas vara aktsamt och 

inte. Vid avsaknad av uttryckliga förpliktelser får aktsamhetsstandardens innehåll fyllas med 

bonuspater-resonemang samt handlingsbruk och sedvänja. Detta talar för att ansvaret bör kunna 

tolkas mer vidsträckt än vad Zamani anför.  

Utgångspunkten enligt Zamanis åsikt är att ansvarets räckvidd bedöms efter hur 

förvaltaruppdraget kan bestämmas. Enligt avsnitt 3.4 i denna uppsats kan omfattningen av detta 

bestämmas utifrån skyldighet i lag, bestämmelsen i 7 kap. 8 § KonkL samt den enskilda 

konkursens resurser. Detta skulle föranleda att vårdåtgärder som nödvändigtvis inte utgör en 

nytta för boet inte heller ingår i uppdraget. Förvaltaren kan således med uppsåt vålla ägaren av 

separationsegendom skada utan att behöva svara för detta. 

En konsekvens av synsättet att uppdragets handlingsnormer endast kan bestämmas utifrån 

ekonomisk nytta blir att åtgärder som inte kan anses vara ekonomiskt fördelaktiga ur ett 

borgenärsperspektiv inte heller ska företas. I praktiken skulle detta kunna innebära att en 

förvaltare förhåller sig helt passiv till samtliga sådana åtgärder som inte bedöms vara av 

betydelse för boet. En leasinggivares fråga om dennes egendom finns i konkursboets besittning 
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behöver inte besvaras. Att överlämna t.ex. bilnycklar som förvaltaren har omhand kommer inte 

på fråga, det får Kronofogden göra vid handräckning på ansökan av separatisten. Inga åtgärder 

ska vidtas för egendomens utlämnande. Även om arbetskostnaderna för dessa åtgärder skulle 

vara högst begränsade, blir konsekvensen av en sådan strikt ekonomisk inställning till 

förvaltaruppdragets innebörd att förvaltaren inte ska vidta sådana åtgärder. Denna passivitet 

torde inte utgöra en sedvana för uppdraget. Med hänsyn till att Hellner uttryckligen anger att 

aktsamhetsstandarden även kan bestå av handelsbruk och sedvana får således också sedvanliga 

handlingar, som inte nödvändigtvis skapar värde för boet, anses ingå i uppdraget och därmed 

även i aktsamhetsstandarden. 

Denna ekonomiska aspekt tog HD heller aldrig hänsyn till i NJA 1996 s. 700 vid fastställandet 

av att det utgör en norm för förvaltaruppdraget att undandra tredje mans ägd egendom innan 

konkursgäldenärens bedrivna rörelse säljs. HD hänvisade enbart till tredje mans sakrättsliga 

skyddsregel i 3 kap. 3 § KonkL samt förbudet att förfoga över annans egendom. Detta torde 

föranleda att det råder en större elasticitet i förvaltaruppdragets omfattning än vad som först 

kunnat anas.  

Det sagda avseende förvaltarens vårdplikt för separationsegendom borde dock inte uppfattas 

som att plikten är obegränsad i all utsträckning. Vårdplikten måste även förhålla sig till de 

principer som styr förvaltaruppdraget, likt övriga åtgärder som ska vidtas enligt vad som 

redovisades i avsnitt 3.4.  

Detta tyder såldes på att konkursförvaltaren har en vårdplikt avseende separationsegendom i 

konkurs, under förutsättning att vårdplikten bedöms utgöra en norm eller sedvana inom 

förvaltaruppdraget med vissa begräsningar. Det kan således konstateras att förvaltarens ansvar 

i förhållande till konkursboet liknar den jämförelsen som gjordes till det aktiebolagsrättsliga 

systemet beträffande en styrelseledamots ansvar i förhållande till tredje man. Skillnaden är dock 

att en styrelseledamots ansvar är begränsat i förhållande till överträdelser för de lagbud som 

anges i 29 kap. 1 § ABL, medan förvaltarens ansvar är begränsat i förhållande till uppdraget 

och de normer som detta inbegriper.  

Med hänsyn till att förvaltaren även ansvarar för skada mot boet, konkursborgenärer och 

gäldenären enligt 17 kap. 1 § KonkL torde det också vara möjligt för boet att ålägga förvaltaren 

regressansvar för skador som denne inom ramen för sitt uppdrag åsamkar boet.  
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Mot bakgrund av denna analys kan det konstateras att en förvaltare har en vårdplikt gentemot 

separationsegendom, givet att denna vårdplikt grundas på en norm eller en uttrycklig 

bestämmelse som faller inom uppdragets ramar att vidta sådana åtgärder. En slutsats kan därför 

dras avseende uppsatsens andra frågeställning som innebär att en förvaltare har en vårdplikt för 

annans egendom under dessa förutsättningar. 
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5 Vårdpliktens räckvidd i praxis 

 Inledning 

I föregående kapitel kunde det konstateras att förvaltaren har en vårdplikt över 

separationsegendom i konkurs. I detta avsnitt behandlas den praktiska räckvidden av denna 

vårdplikt genom att granska fyra rättsfall som rör frågan om förvaltarens ansvar över 

separationsegendom. Rättsfallen utgör ett uttömmande antal avseende denna specifika 

frågeställning vilket innebär att samtliga, trots att tre av dem utgör hovrättsavgöranden, får 

anses vara av betydelse för frågan om vårdpliktens beskaffenhet. Varje rättsfall inleds med en 

presentation av de aktuella omständigheterna, följt av en kommentar som sammanfattar de 

prejudicerande utfallen i varje enskilt avgörande. Kapitlet avslutas med en analys där dessa 

åtgärder ställs i relation till uppdragets räckvidd. 

 Skadeståndsansvar för oaktsam rörelseöverlåtelse 

5.2.1 Omständigheter 

Detta avgörande, NJA 1996 s. 700, har redan i korthet behandlats i denna uppsats. Den 

avgörande punkten i målet var frågan huruvida en konkursförvaltare kunde åläggas ansvar för 

ren förmögenhetsskada som han genom en vårdslös förvaltningsåtgärd vållat tredje man, utan 

att den skadegörandehandlingen utgjort ett brott.108 

I detta kapitel är avgörandet intressant ur en annan aspekt, nämligen den om vilka åtgärder som 

förvaltaren företagit och inte företagit innan han överlåtit konkursgäldenärens bedrivna rörelse 

som visats innehålla tredjemansägd egendom.  

I korthet var omständigheterna följande, beskrivna i tingsrättens dom. Ett kommanditbolag 

(kommanditbolaget) hade köpt inventarier i syfte att överföra dessa till ett nybildat bolag 

(bolaget). Efter bolagets konkurs fattade förvaltaren beslutet om att överlåta rörelsen. I en av 

förvaltaren upprättad förvaltarberättelse kunde det utläsas att en viss osäkerhet funnits avseende 

ägarförhållandena till det varulager som rörelseöverlåtelsen omfattade. Förvaltaren menade 

emellertid att varulagret befunnits i de lokaler som bolaget hade hyrt och att de varit angivna i 

                                                 
108 Jfr. definitionen av ren förmögenhetsskada i 2 kap. 2 SkL. 
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den försäkring som bolaget hade förtecknat avseende inventarierna i lokalen. Efter en 

bokföringsgranskning av såväl bolaget som kommanditbolaget kunde förvaltaren även 

konstatera att kommanditbolaget inte bedrivit en rörelse sedan en tid tillbaka, varför varulagret 

med stor sannolikhet enligt förvaltaren tillhörde bolaget vid tidpunkten för konkursen, och inte 

någon annan. 

5.2.2 Kommentar 

Vad som är av särskilt intresse för detta avsnitt är den praktiska frågan avseende vårdpliktens 

räckvidd. I kapitel tre redogjordes för ett antal åtgärder som typiskt sett ingår i 

förvaltaruppdraget. I detta ingår bl.a. att inledningsvis kontakta gäldenären för att skapa en 

översiktsbild av konkursens omfattning och status. Detta korresponderar med gäldenärens 

upplysningsplikt i 6 kap. 2 § KonkL som ålägger styrelseledamöter i ett konkursbolag att lämna 

information om alla åtgärder som är av betydelse för utredningen.  

Av rättsfallet framgår inte vilka kontakter som hade företagits mellan konkursgäldenärens 

styrelse och kommanditbolaget. Av utredningen som gjorts ovan avseende förvaltarens uppdrag 

framgår att det är en i uppdraget fundamental uppgift att försöka få kontakt med de som har 

kännedom om konkursbolaget, samt även andra till konkursbolaget närstående subjekt som kan 

upplysa konkursförvaltningen med relevant information. Vidare framgår inte heller om 

förvaltaren hört TSM innan rörelseöverlåtelsen ägde rum. Beskrivet i tingsrättens dom anges 

vilka åtgärder som konkursförvaltaren vidtagit under konkursen. Det kunde bl.a. utläsas att 

förvaltaren granskat gäldenärens räkenskapsmaterial, kontrollerat hyresavtal, deklarationer, 

försäkringar etc. Ingen av dessa uppgifter talade för att någon annan än konkursgäldenären var 

ägare till varulagret. Förvaltaren hade dock fått kännedom om att det rådde osäkerhet kring 

äganderätten, varför en ytterligare utredningsinsats skulle kunna ha varit påkallad. 

Eftersom HD inte tog ställning till frågan i sak, utan endast prövade den principiella frågan 

avseende förvaltarens skadeståndsansvar genom en mellandom, kan det dock inte med säkerhet 

avgöras om en ytterligare utredningsinstans hade ingått i vårdpliktens aktsamhetsstandard. Till 

följd härav, och då konkursen avslutats innan skadeståndstalan väcktes, blev inte heller frågan 

om ansvaret borde åligga konkursboet eller konkursförvaltaren behandlat. 
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 Vårdplikt för annans egendom som ägaren har i sambesittning  

5.3.1 Omständigheter 

Målet T 169–97 som avgjordes vid hovrätten för övre Norrland gällde ansvarsfrågan för en 

brandskadad pistmaskin som både en kommun och ett konkursbo hade praktisk tillgång till. 

Tvisten avsåg frågan vem som skulle åläggas ansvar för att pistmaskinen varit oförsäkrad i 

samband med att den skadats till följd av en brand. Kommunen menade att konkursförvaltaren 

brustit i sin vårdplikt när han låtit värdefull egendom som gäldenären haft i sin besittning vara 

oförsäkrad. Till detta gjorde kommunen även gällande att den omständigheten att förvaltaren 

vid gäldenärens konkurs ännu inte sagt upp det mellan gäldenären och kommunen giltiga 

arrendeavtalet föranledde att förvaltaren hade ensam vårdplikt över egendomen. Förvaltaren 

bestred ansvar och anförde bl.a. att med hänsyn till att kommunen haft gemensam besittning 

med boet till den skadade pistmaskinen kunde det inte åläggas förvaltaren någon ensam 

vårdplikt. 

Tingsrätten och hovrätten var eniga om att det i målet inte var visat att förvaltaren hade sagt 

upp det gentemot kommunen gällande arrendeavtalet. De vittnesmål som presenterats talade 

dock för att kommunen fått kännedom om gäldenärens konkurs och att förvaltaren inte hade 

haft för avsikt att bedriva verksamheten vidare. Mot bakgrund av detta, menade underrätterna 

att kommunen borde ha förstått att konkursboet inte skulle träda in i avtalet. Detta föranledde 

att konkursförvaltaren inte kunde ses ha en ensam vårdplikt över pistanläggningen. 

I hovrätten blev det fråga om förvaltaren kunde åläggas ansvar enligt någon annan grund än 

den i tingsrätten anförda. Hovrätten uttalade att förvaltaren har ”en skyldighet att i skälig 

omfattning ta vård om tredje mans egendom som finns i förvaltarens besittning”, och ”hur 

långtgående denna vårdplikt är måste avgöras från fall till fall”.  

Mot bakgrund av att företrädare för kommunen hade fått kännedom om bolagets konkurs, att 

kommunen hade haft tillträde till pistmaskinerna på anläggningen, att de haft representativ 

personal som kontrollerat maskinerna veckovis samt att de blivit underrättade av förvaltaren 

om att verksamheten inte skulle drivas vidare fann hovrätten att risken för egendomen ansågs 

ha övergått till kommunen. Hovrättens domslut innebar därför att det inte var visat att 

förvaltaren brustit i sin vårdplikt. 
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5.3.2 Kommentar 

Detta avgörande torde innebära att en konkursförvaltarens ansvar över separationsegendom 

begränsas i de fall separatisten har kännedom om gäldenärens konkurs och dessutom har 

egendomen i sambesittning. Egendomen i målet utgjordes av brandskadade pistmaskiner som 

stod på mark som konkursgäldenären arrenderat av kommunen. Den omständigheten att 

konkursförvaltaren hade upplyst kommunen om att arrendatorn var försatt i konkurs och att 

förvaltaren inte avsåg att bedriva verksamheten vidare medförde att ansvarets utsträckning 

avseende vårdplikten begränsades. Att kommunen haft representanter som veckovis hade 

kontrollerat maskinerna torde dessutom begränsa förvaltarens vårdplikt ytterligare. 

Vårdpliktens räckvidd kan mot bakgrund av detta avgörande begränsas genom olika åtgärder. 

Exempelvis genom att förvaltaren underrättar ägaren om gäldenärens konkurs, eftersom detta 

borde föranleda att viss aktivitetsplikt påkallas från ägarens sida. Med hänsyn till att ägaren i 

detta fall haft möjlighet att råda över egendomen föranleds vidare att en plikt från förvaltarens 

håll inte kan anses vara påkallad.  

 Fråga om bristande förvaltningsåtgärd vid nyttjanderättsupplåtelse  

5.4.1 Omständigheter 

Målet T 8585–99 vid Svea hovrätt gällde frågan om förvaltaren kunde åläggas ansvar för 

bristande förvaltningsåtgärder i samband med att han upplåtit nyttjanderätter till viss egendom 

som funnit i gäldenärens besittning vid konkursbeslutet. 

Samma dag som konkursförvaltaren fått tillgång till konkursbolagets räkenskapsmaterial 

fattades beslutet om att fortsätta bedriva driften i rörelsen. I samband med detta beslutade 

förvaltaren att upplåta nyttjanderätten till tre golvmaskiner som fanns i konkursboets besittning 

till en utomstående part. 

All egendom som fanns i konkursbolagets besittning togs upp som tillgångar i den förtecknade 

bouppteckningen. Vid edgångssammanträdet beedigades dessa uppgifter och styrelseledamoten 

uttryckte inga tvivel om riktigheten i bouppteckningen. Detta resulterade således i att uppgiften 

om att tre golvvårdsmaskiner utgjorde tillgångar i konkursboet blev beedigade av 

ställföreträdaren.  
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En månad efter sammanträdet fick förvaltaren kännedom om ett leasingavtal där det framgick 

att styrelseledamoten var personlig leasetagare till dessa golvmaskiner som hyrts ut.  

Konkursförvaltaren underrättade styrelseledamoten om nyttjanderättsupplåtelsen. Tillsammans 

med en polisman och Kronofogden besökte styrelseledamoten det bolag som hade 

golvmaskinerna i sin besittning för att hämta dessa med stöd av separationsrätt. Maskinerna 

kunde emellertid inte lämnas till styrelseledamoten vid den tidpunkten. Vid ett senare 

sammanträde träffades en överenskommelse mellan förvaltaren, styrelseledamoten och övriga 

inblandade parter att samtliga maskiner omedelbart skulle återlämnas till styrelseledamoten. 

Två av maskinerna återställdes redan dagen därpå medan den sista maskinen återlämnades ett 

halvår senare.  

Styrelseledamoten menade att han lidit skada till följd av att han inte haft möjlighet att förfoga 

över dessa maskiner och yrkade att förvaltaren skulle åläggas ansvaret för denna skada med 

hänsyn till att han förfarit oaktsamt vid konkursboets äganderättsutredning. 

Med beaktande av att styrelseledamoten varit utom räckhåll vid konkursens inledande hade det 

dels varit omöjligt att undersöka och utreda konkursboets omfattning på denna grund men även 

med hänsyn till att konkursbolagets räkenskapsmaterial varit omhändertagen av polisen. Dessa 

omständigheter blev beaktade av hovrätten när frågan om ansvar utreddes. Mot ansvar talade 

även den omständigheten att styrelseledamoten under edgångssammanträdet beedigat 

bouppteckningen vari maskinerna tagits upp som boets tillgångar. Vidare ansågs förvaltaren, 

efter han fått kännedom om maskinernas äganderättsförhållanden, ha vidtagit samtliga åtgärder 

han kunnat. Detta bl.a. genom att ha infört ett eventuellt sakrättsligt skydd i det överlåtelseavtal 

som upprättades vid inkråmsöverlåtelsen samt därefter erinrat hyrestagaren att snarast 

återlämna godset till sin rätte ägare. 

5.4.2 Kommentar 

I detta avgörande gavs konkursförvaltaren en ansvarslättnad med beaktande av att det vid 

konkursens inledande fas varit omöjligt att utreda äganderättsförhållandena i boet då allt 

bokföringsmaterial varit omhändertaget av polisen samt med hänsyn till att ställföreträdaren för 

konkursbolaget varit utom räckhåll. När förvaltaren sedermera fått kännedom om att viss 

egendom ägdes av annan anmodade förvaltaren hyrestagaren att återlämna den aktuella 

egendomen till separatisten. Mot bakgrund av detta fann Hovrätten att konkursförvaltaren 

iakttagit tillräcklig vårdplikt för att undgå ansvar. 
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 Skadeståndsansvar vid oaktsam patentöverlåtelse 

5.5.1 Omständigheterna 

I hovrätten för västra Sveriges mål T 4987–00 avgjordes frågan om en konkursförvaltare hade 

förfarit vårdslöst och därmed kunde ådras skadeståndsansvar för att ha överlåtit ett patent som 

tillhört annan än konkursgäldenären. 

Ett bolag hade före dess konkurs överlåtit ett patent med tillhörande rättigheter till en köpare. 

Denna köpare upplät nyttjanderätten till patentet till en tredje part. Åtta år efter att bolagets 

konkurs hade avvecklats väckte nyttjanderättshavaren talan vid norsk domstol mot en 

företagsgrupp för patentintrång. Medan målet pågick framställde ett till företagsgruppen 

närstående bolag en förfrågan till konkursförvaltaren som varit förvaltare för bolagets konkurs 

avseende frågan om att få förvärva rättigheterna till patentet, detta för att stärka 

företagsgruppens positioner i den norska tvisten. 

Konkursförvaltaren kontaktade PRV och meddelade att patentet inte hade överlåtits och att det 

pågick förhandlingar om att överlåta patentet. Efter att ha samrått med TSM fattade förvaltaren 

beslutet om att överlåta patentet inklusive dess rättigheter till närståendebolaget för ett belopp 

om 200 000 kr. Överlåtelsen var villkorad om att förvaltaren innan överlåtelsen var förhindrad 

att kontakta tidigare styrelseledamöter för konkursbolaget samt andra till konkursbolaget 

närstående bolag. Överlåtelsen var därutöver villkorad om att närståendebolaget inte skulle få 

återkräva köpet i de fall patentet visades tillhöra annan än konkursbolaget. Efter överlåtelsen 

ansökte närståendebolaget om innehavarregistrering hos PRV och erhöll en sådan därefter. 

Ägaren till patentet väckte därefter talan mot konkursförvaltaren för den skada de åsamkats 

genom att förvaltaren inte undersökt äganderätten avseende patentet innan överlåtelsen. 

Vid hovrättens bedömning avseende ansvarsfrågan lades extra vikt vid att förvaltaren hade haft 

insikt om att patentets osäkra ägarförhållanden. Förvaltaren hade motiverat en inskränkt 

undersökning mot bakgrund av kostnadsskäl. Vidare beaktade domstolen att förvaltaren hade 

överlåtit patentet trots att det var villkorat med att ingen kontakt fick tas med tidigare ägare och 

styrelseledamöter i konkursbolaget, inklusive närstående. Detta villkor borde förvaltaren sett 

som ett varningstecken. Därtill hade konkursförvaltaren redan vid konkursens inledande haft 

tillgång till konkursbolagets årsredovisning varur balansräkningen kunde utläsas och bolagets 

tillgångar kunde granskas vilka till största del bestod av patentöverlåtelsen. Vid en samlad 
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bedömning fann således rätten att konkursförvaltaren kunde åläggas ansvar till ett belopp om 

2 001 743 kr. 

 

5.5.2 Kommentar 

Mot bakgrund av detta mål kan det konstateras att räckvidden av att undersöka ägarförhållanden 

bland egendom som eventuellt ingår i konkursen utvidgas i de fall förvaltaren får kännedom 

om att det råder osäkerhet avseende vem som äger egendomen. I de fall förvaltaren har 

kännedom om att det finns en viss risk att annan äger egendomen, torde i vart fall en 

utredningskostnad om 10 % av värdet inte utgöra ett hinder för att åtgärden ska vidtas i de fall 

ett eventuellt skadeståndsanspråk dessutom överstiger vad en eventuell intäkt skulle inbringa.  

 Analys avseende vårdpliktens räckvidd 

I denna del kommer en analys göras avseende frågan hur långt konkursförvaltarens vårdplikt 

sträcker sig när det kommer till separationsegendom. 

I kapitel fyra redogjordes det för en rad olika åtgärder som enligt KonkL faller inom 

förvaltaruppdragets yttre ramar. Det hör till det inledande stadiet av förvaltaruppdraget att 

identifiera och omhänderta konkursgäldenärens egendom som enligt 3 kap. 3 § KonkL ingår i 

konkursboet. Beskaffenheten av dessa åtgärder varierar för varje enskild konkurs. I en del 

konkurser kan gäldenären eller dess styrelseledamot vara behjälpliga med information som de 

enligt 6 kap. 2 § KonkL är skyldiga att bidra med till konkursutredningen. I andra konkurser 

kan styrelseledamoten frånvara vilket föranleder att svårighetsgraden för utredningen ökar i de 

fall kontakt omöjligen kan företas. I målet där förvaltaren hade upplåtit nyttjanderätter till tre 

golvvårdsmaskiner ansåg hovrätten att förvaltaren kunde ges en ansvarslättnad med beaktande 

av att det varit omöjligt att utreda ägarförhållandena avseende dessa maskiner eftersom 

styrelseledamoten inte hade kunnat nås.109 I detta avgörande utgjorde även brist på tillgång till 

räkenskapsinformationen ett ytterligare hinder. Dessa två omständigheter kan därför 

inledningsvis anses begränsa vårdplikten. 

Det har även redovisats att bouppteckning och edgångssammanträden är sådana åtgärder som 

enligt lag faller inom konkursförvaltarens uppdrag. I detta uppdrag ingår att ta upp gäldenärens 

                                                 
109 Svea hovrätts mål T 8585–99. 
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tillgångar och skulder till noggrant uppskattade värden. Eftersom bouppteckningen syftar till 

att ge borgenärerna en rättvisande bild av konkursen kan förvaltaren genom att låta 

styrelseledamoten och även andra med stöd av yrkande om fakultativ ed enligt 6 kap. 5 § KonkL 

under beediga vissa särskilda uppgifter. I målet om golvvårdsmaskinerna hade 

styrelseledamoten under ed bekräftat att maskinerna tillhörde konkursbolaget eftersom dessa 

hade tagits upp som tillgångar i bouppteckningen. Även denna omständighet blev beaktad av 

rätten som en ansvarslättnad eftersom det föranlett att förvaltaren kunnat förlita sig på dessa 

uppgifter och att maskinerna tillhört konkursgäldenären. Det kan således konstateras att 

förvaltaren kan använda edgångssammanträdets funktion som ett verktyg för att begränsa sitt 

eget ansvar. 

I de fall konkursförvaltaren identifierar att viss egendom skulle kunna tillhöra tredje man har 

det som framgår av avsnitt 4.4 ansetts åligga honom att undandra sådan egendom från 

resterande konkursboförvaltning samt att i viss utsträckning även vårda denna till dess att 

egendomen avhämtats av sin rätte ägare. I målet med den brandskadade pistmaskinen ansåg 

hovrätten att vårdpliktens utsträckning begränsades i de fall ägaren till godset haft möjlighet att 

råda över egendomen. I detta fall hade kommunen dels haft praktisk möjlighet att råda över 

egendomen, samt även vidtagit vissa kontroller på maskinerna, varför en ensam vårdplikt inte 

kunde anses tillkomma förvaltaren. Detta avgörande korresponderar med Palmér och Savins 

uttalande avseende aktivitetspliktens funktion i detta sammanhang. Som ovan nämnt angav 

Palmér och Savin att konkursförvaltarens underrättelse gentemot tredje man om att återhämta 

sin egendom bör inskränka förvaltarens ansvar över att ta hand om egendomen. I detta 

avgörande hade kommunen blivit underrättad om konkursen. Med hänsyn till detta kan således 

även en separatists kännedom om besittarens konkurs föranleda en aktivitetsplikt som i sig 

begränsar omfattningen av förvaltarens vårdplikt. Huruvida denna aktivitetsplikt kan verka i en 

begränsande riktning måste dock avgöras i det enskilda fallet. Om t.ex. förvaltaren har blivit 

förordnad en konkurs som har bedrivit lantbruk torde inte vårdplikten avseende samtliga 

leasade kor kunna falla bort i sin helhet bara för att ägaren har blivit underrättad om konkursen. 

I detta fall då det avser levande djur torde vårdplikten ändå kunna sträcka sig längre med hänsyn 

till den vård som egendomen är i behov av och till dess att den faktiska besittningen gått över 

till ägaren. Förhållandena i detta exempel är dock jämförbara med omständigheterna i NJA 

2006 s. 662 avseende miljöfarligt avfall. I båda dessa fall styrs plikten av en straffrättslig 

sanktion som påverkar vårdpliktens beskaffenhet. 
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Vårdpliktens utsträckning blir dock inte endast begränsad av praktiska omständigheter som t.ex. 

kontaktsvårigheter eller beedigade uppgifter. En av de mest relevanta begränsningarna vad 

avser vårdpliktens omfattning är förvaltaruppdragets räckvidd utifrån bestämmelsen i 7 kap. 8 

§ KonkL och konkursens resurser. Som ovan nämnt är utgångspunkten för konkursförvaltarens 

uppdrag bestämmelsen i 7 kap. 8 § KonkL som har visats korrespondera med 

konkurskostnaderna. Uppdragets räckvidd kan, mot vad som redogjorts för i avsnitt 3.4, 

utmönstras av två imperativ och en påverkansfaktor, dvs. 1) åtgärder som förvaltaren är skyldig 

att vidta enligt lag, 2) bestämmelsen i 7 kap. 8 § KonkL, samt 3) den enskilda konkursens 

behållning. 

Som framgår i avsnitt 3.4 ska de åtgärder som ger en maximal borgenärsutdelning företas. Det 

handlar om att ställa utredningsinsatsen (dvs. vårdplikten) i relation till vad 

separationsegendomen är värd. Ett vidtagande av dessa vårdåtgärder kan inte överstiga värdet 

på ett eventuellt skadeståndsanspråk som kan komma att riktas mot konkursboet eller 

förvaltaren i de fall den påkallade vårdplikten inte blivit tillgodosedd. Detta illustrerades tydligt 

av rättsfallet där förvaltaren hade förfarit oaktsam vid en patentöverlåtelse. Förvaltaren angav 

att hans bristande äganderättsutredning kunde motiveras av kostnadsskäl och att han därför 

förfarit tillräckligt aktsamt för att undgå ansvar. Kostnaden för en utförd äganderättsutredning 

får ställas i relation till försäljningsintäkten samt storleken på den risk som förvaltaren tar 

genom att inte vidta tillräckliga åtgärder. I patentmålet inbringade försäljningen 200 000 kr. I 

de fall förvaltaren hade vidtagit tillräcklig grad av aktsamhet i sin undersökning hade kostnaden 

för denna uppskattningsvis kunna uppgå till 20 000 kr, vilket hade resulterat i 180 000 kr netto 

som tillgång till boet. Mot bakgrund av att förvaltaren hade kännedom om att det rådde viss 

osäkerhet avseende äganderätten till patentet hade sannolikt en utredning med en kostnad om 

50 000 kr varit motiverad med hänsyn till att skadan som tredje man kunnat lida till följd av en 

bristande utredning hade överstigit 150 000 kr med råge. I det nämnda fallet ålades förvaltaren 

ett skadeståndsansvar som uppgick till 2 000 000 kr. Hade en presumtiv skada å andra sidan 

endast kunnat uppgå till mindre än kostnaden för utredningsinsatsen, torde förvaltaren med 

hänsyn till bestämmelsen i 7 kap. 8 § KonkL och det rena borgenärsintresset vara förhindrad 

att vidta ytterligare åtgärder.  

Sammantaget är således vårdplikten begränsad av faktiska omständigheter som kan anses 

inskränka denna samt den kostnadsavvägning som måste göras i varje enskilt fall med 

beaktande av 1) egendomens värde, 2) konkurskostnaden för nedlagt arbete 3) storleken på ett 

eventuellt skadestånd som kan riktas mot förvaltaren/boet i de fall inte den vårdpliktiga 
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åtgärden vidtas. Förvaltaruppdragets förhållande till vårdplikten avseende separationsegendom 

utgör således en funktion som bestämmer utgångspunkten för en konkursförvaltares 

aktsamhetsstandard vid hantering av tredjemansägd egendom som finns i konkursgäldenärens 

besittning. 

 

6 Avslutande kommentarer 

 Sammanfattande slutsatser 

Uppsatsens övergripande syfte har varit att undersöka och analysera konkursförvaltarens 

vårdplikt avseende separationsegendom vid konkurs. I kapitel tre har slutsatser dragits avseende 

räckvidden av konkursförvaltarens uppdrag genom att ha undersökt vilka åtgärder som ingår, 

vilka intressen som ska beaktas och de omständigheter som begränsar uppdragets omfattning. 

Uppsatsens första frågeställning kan således mot bakgrund av vad som anförts i denna del 

besvaras med att uppdragets räckvidd kan bestämmas utifrån tre bedömningskriterier.  

1) åtgärder som förvaltaren är skyldig att vidta enligt lag,  

2) bestämmelsen i 7 kap. 8 § KonkL, samt  

3) den enskilda konkursens resurser inbegripet ersättningsgilla 

konkurskostnader. 

I kapitel fyra har det sedan argumenterats för vårdpliktens existens och ansvarsförutsättningarna 

för denna plikt. För att kunna besvara frågeställningen om konkursförvaltaren har vårdplikt 

avseende separationsegendomen var det nödvändigt att undersöka förhållandet mellan 

konkursboet och konkursförvaltaren genom en jämförelse till den aktiebolagsrättsliga 

strukturen för att därefter analysera förvaltarens ansvarsförutsättningar gentemot tredje man 

och hur detta ansvar korresponderar med den vårdplikt som påträffats. Slutsatsen avseende 

uppsatsens andra frågeställning kan således besvaras så att konkursförvaltarens vårdplikt och 

ansvar för denna gentemot tredjemansägd egendom är beroende av att skyldigheten att vidta 

dessa åtgärder utgör en del av förvaltaruppdraget. Resultatet av denna analys har visat att det 

finns en skyldighet för förvaltaren att vidta åtgärder som utgör oreglerade normer i uppdraget 

som torde följa av sedvänja. Listan på vilka åtgärder som bestämmer uppdragets omfattning i 
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avsnitt 3.4 kan således utökas med en punkt, 4) ej uttryckliga normer som föranleder en 

handlingsplikt.  

I kapitel fem analyserades vårdpliktens räckvidd genom studiet av ett uttömmande antal rättsfall 

på området. Uppsatsens tredje frågeställning avseende vilka åtgärder och intressen som styr 

räckvidden av konkursförvaltarens uppdrag kan utifrån den undersökning som företagits inom 

ramen för detta arbete besvaras med att en bedömning får göras i varje enskilt fall. Sammantaget 

kunde det konstateras att vårdplikten kan begränsas av faktiska sakomständigheter samt den 

kostnadsavvägning som måste göras i varje enskilt fall med beaktande av storleken på ett 

eventuellt skadestånd som kan riktas mot förvaltaren/boet i de fall inte den vårdpliktiga 

åtgärden vidtas ställt i relation till den kostnad som vårdåtgärderna medför. 

Sammanfattningsvis kan uppsatsens övergripande syfte besvaras med att det finns en vårdplikt, 

och att förvaltarens ansvar för denna styrs av uppdraget vars räckvidd får bestämmas vid varje 

enskild konkurs.  

 Avslutande kommentar - de lege ferenda 

Genomgående har det kunnat anmärkas att det råder osäkerhet avseende konkursförvaltarens 

ansvar gentemot tredje man.110 Som ovan nämnt har det såväl i förarbeten till KonkL från 1987 

som i förarbeten till dess föregångare dock angivits att det inte funnits något påvisat behov av 

att vidta ingripande åtgärder på lagstiftningsnivå för denna fråga. Detta har bl.a. motiverats med 

hänsyn till att rättsbildningen avseende denna fråga är knapphändig samt den rådande brist på 

antalet tvister som väcks vid domstol. 

Denna uppsats har, trots den rådande osäkerheten och bristande rättsbildningen, syftat till att 

försöka undersöka och analysera konkursförvaltarens ansvar beträffande separationsegendom. 

Ämnets aktualitet har motiverats av den enkla möjligheten att leasa föremål, något som 

påverkar att verksamheter vid dess konkurser även innehåller annans egendom i besittning. 

Uppsatsen bör inte förstås som en komplett bild av rättsläget, utan utgör snarare ett försök till 

att börja nysta i rättsosäkerheten. Kanske denna uppsats bidrar med nya perspektiv för den 

intresserade. 

                                                 
110 Bl.a. Kronofogdemyndigheten, Handbok i Konkurstillsyn, SOU 1983:24, och prop. 1986/87:90, s. 413. 
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Angivet i metodavsnittet i 1.3 framgår att en rättspolitisk argumentation till viss del används 

för att nå ändamålet med denna uppsats. Med beaktande av att det inte tidigare funnits skäl att 

i lag införa en skadeståndsbestämmelse finns det anledning att, mot bakgrund av vad som 

framkommit i detta arbete, utifrån ett de lege ferenda perspektiv överväga om det i dag kan 

finnas skäl till en reform eller om det fortfarande saknas en tillräckligt stark indikator för en 

sådan ändring.  

Mot bakgrund av vad som framkommit i denna uppsats kan det konstateras att frågan inte i 

ökad utsträckning har blivit föremål för talan vid domstol. Konkursförvaltarens 

skadeståndsansvar gentemot tredje man har endast prövats vid ett fåtal gånger. Detta kan ensamt 

tala för att det fortfarande saknas skäl att införa en sådan bestämmelse. Med hänsyn till att 

ämnet dessutom inte har blivit behandlad tidigare skulle en stor undersöknings- och 

utredningsinsats vara påkallad att göras i förarbeten. Detta arbete kan således inte vara 

motiverat ur ett behovsperspektiv på lagstiftningsnivå i dagsläget.  

Frågan kan dock vara i behov av vidare forskning. Ämnets komplexitet torde i sig föranleda att 

någon borde känna sig uppmanad till att utreda frågan. Detta torde vara särskilt motiverat bland 

förvaltarkollektivet eftersom konsekvensen av en rättsosäkerhet kan ålägga dem ansvar 

personligen.  

Beträffande det för uppsatsen valda syftet är det särskilt intressant vilken betydelse tredje mans 

sakrättsliga skydd bör tillmätas när detta intresse står i konflikt med borgenärsintresset om 

maximal nytta för boet. I denna uppsats har detta inte berörts i någon vidare utsträckning än att 

tredje man enligt 3 kap. 3 § KonkL har rätt få sin egendom undandragen konkursboet innan 

försäljningar sker.111  

Om det kan anses sakna skäl att införa en bestämmelse avseende förvaltarens ansvar, kan ett 

alternativ istället vara att införa en bestämmelse som ålägger förvaltaren att inom uppdraget ta 

hänsyn till separationsegendom i skälig omfattning. Detta skulle föranleda att det inte råder 

osäkerhet om en vårdåtgärd faller inom uppdraget eller inte. Ansvarsbedömningen i dessa fall 

skulle bli mycket enklare att genomföra. En sådan lösning skulle heller inte vara beroende av 

svårigheten att detaljreglera, eftersom en bestämmelse kan vara allmänt hållen. Det som talar 

för en sådan lösning är även att tredje mans sakrättsliga skydd skulle tillgodoses i en större 

utsträckning än vad den gör i dag. Bedömer man å andra sidan att denna rätt inte bör tillgodoses 

                                                 
111 NJA 1996 s. 700. 
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framför borgenärernas rena ekonomiska intressen kan det bli svårt att motivera ett införande. I 

slutändan har det trots allt visats att konkursförfarandet baseras på en kostnadsfråga och 

nyttomaximering utifrån borgenärsintresset. Det ankommer således på lagstiftarna att 

bestämma huruvida även det sakrättsliga skyddet bör skyddas vid en konkurs där det riskerar 

att åsidosättas på grund av ekonomiska skäl. 

Avslutningsvis kan det således konstateras att det torde saknas skäl till att införa en 

skadeståndsbestämmelse avseende förvaltarens ansvar gentemot tredje man. Detta med hänsyn 

till att endast ett fåtal fall tagits upp till prövning avseende frågan och att en rättsosäkerhet inte 

kan väga tyngre än ett faktiskt behov. Utöver detta har det givits förslag på hur en alternativ 

ändring kan se ut. Med hänsyn till att tredje mans sakrättsliga skydd riskeras att åsidosättas i de 

fall vårdplikten och ansvaret faller utanför konkursförvaltarens uppdrag, borde ett införande av 

en skyldighetsregel i 7 kap. KonkL ändå kunna vara motiverat, liksom förvaltarens skyldighet 

att hålla tredje mans medel redovisade enligt 7 kap. 23–24 §§ KonkL. Detta med hänsyn till att 

tillgodose det sakrättsliga skyddet som annars riskeras att urholkas på grund av en 

kostnadsfråga, särskilt med hänsyn till att detta skydd är något som borde uppfattas som en 

fundamental utgångspunkt för svensk äganderätt. 
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