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Sammanfattning 
 

Det har blivit vanligt förekommande att införa klausuler i tillverkningsköp med 

innebörden att en part erhåller ovillkorlig hävningsrätt om motparten försätts i 

konkurs, en sorts avtalsvillkor som skulle kunna kallas för konkursklausuler. 

Detta är problematiskt eftersom köplagens 63 § ger konkursboet en allmän rätt 

att inträda i gäldenärens köpeavtal. En intressekonflikt uppkommer då den sol-

venta parten vill häva och konkursboet vill inträda. Intressemotsättningen kan 

sägas utgöra en kollision mellan kontrakträtten (den solventa partens hävnings-

rätt) och konkursrätten (konkursboets inträdesrätt). Frågan kan ställas huruvida 

konkursklausuler, när uppställda i avtal om tillverkningsköp, även äger giltig-

het mot gäldenärens konkursbo? I arbetet behandlas vilka intressen som aktu-

aliseras då ena parten i ett tillverkningsköp blir insolvent och går i konkurs. 

Detta görs för att belysa vilka incitament avtalsparterna kan ha att införa kon-

kursklausuler men även vilka incitament det finns för konkursboet att inträda. 

Det synes föreligga en viss differentiering av den risk som en solvent köpare 

tar i jämförelse med en solvent säljare i fall konkursboet skulle inträda i köpe-

avtalet. Borgenärskollektivets intresse innefattar att boet avvecklas på bästa 

möjliga sätt och att utdelningen kan maxieras. I detta sammanhang torde det 

vara särskilt viktigt att inte förhindra möjligheterna till en rörelseförsäljning på 

grund av det mervärde som detta kan inbringa.  Även här finns en viss diffe-

rentiering om inträdet sker på köpar- eller säljarsidan. I därpå följande avsnitt 

behandlas läget då inget avtalats mellan parterna och vad inträdesrätten enligt 

63 § innebär. Frågan utmynnar i om bestämmelsen ska anses vara av dispositiv 

karaktär. Detta kan inte fastställas genom gällande rätt, istället måste 

diskussionen i den rättsvetenskapliga doktrinen studeras. Ett resonemang kan 

också föras huruvida den solventa parten får nöja sig med att agera innan 

konkursutbrottet om denne inte vill se ett inträde av konkursboet. Slutligen 

lägger författaren fram sitt resonemang de lege ferenda huruvida kon-

kursklausuler uppställda i tillverkningsköp ska anses giltiga mot gäldenärens 

konkursbo. 
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1. Inledning 

 

I ett företags konkurs ställs konkursförvaltaren inför många olika frågor, en av 

dessa är hur ömsesidigt förpliktande avtal ska hanteras. Med detta menas avtal 

som ingåtts av gäldenären före konkursen och som vid konkursutbrottet ännu 

inte är helt fullgjorda. Gäldenärens samt den solventa medkontrahentens för-

pliktelser enligt avtalet är således inte helt utförda. Det kan röra sig om ett 

flertal olika sorters avtal, varuinköp (köp av lös egendom), hyresavtal för loka-

ler (hyra av fast egendom) och leasingavtal för maskiner etc. Hur gäldenärens 

avtal ska hanteras i konkurs är ett tämligen splittrat område, det saknas gene-

rella bestämmelser i konkurslagen om detta. En avtalstyp som är praktiskt be-

tydelsefull och vanligt förekommande är avtal om köp av lös egendom. Det har 

blivit vanligt förekommande att införa klausuler i tillverkningsköp med inne-

börden att en part erhåller ovillkorlig hävningsrätt om motparten försätts i kon-

kurs, en sorts avtalsvillkor som skulle kunna kallas för konkursklausuler.
1
  

1.1 Problemformulering 

 

Om frivilliga uppgörelser kan åstadkommas mellan konkursförvaltaren och den 

solventa parten innebär hanteringen av gäldenärens avtal om tillverkningsköp 

inga större problem. Problemet uppkommer när den solventa motparten vill 

häva och konkursboet vill inträda i avtalet. Avtalsförhållanden som existerar 

när gäldenärens försätts i konkurs kan vara väldigt viktiga för boet. 

Konkursförvaltaren kanske helt enkelt vilja inträda i fördelaktiga avtal som 

gäldenären ingått före konkursen för att maximera utdelningen till borge-

närerna, samtidigt vill den solventa parten inte riskera att åsamkas förluster då 

dennes motpart går i konkurs. En intressekonflikt kan aktualiseras i dessa 

situationer mellan den solventa partens intresse å ena sidan och det kollektiva 

borgenärsintresset å andra sidan. Då 63 § köplagen (1990:931) [cit. KöpL] ger 

konkursboet en allmän rätt att inträda i gäldenärens köpeavtal kan frågan 

ställas huruvida konkursklausuler, när uppställda i avtal om tillverkningsköp, 

                                                           
1
 Karlsson-Tuula, Marie, Gäldenärens avtal Vid företagsrekonstruktion och konkurs, 2 u., 

Norstedts Juridik AB, Stockholm, 2012, s. 69, [cit. Karlsson-Tuula]. 
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även äger giltighet mot gäldenärens konkursbo?  Kan den solventa parten och 

gäldenären - före inträffad konkurs - avtala med bindande verkan för 

konkursboet, om en ovillkorlig hävningsrätt för motparten när ena parten går i 

konkurs?  

1.2 Ämnesval och syfte 

 

Ämnet kan sägas beröra frågan om konkursboets inträdesrätt som en del av 

konkursrätten, men även frågan om avtalspartens hävningsrätt som en del av 

köprätten och kontraktsrätten. Eftersom konkursboet utgör en tredje intressent 

kan spörsmålet även anses innefatta en sakrättslig aspekt. 

Syftet med denna uppsats är att - genom att utreda gällande svensk rätt - be-

svara frågan huruvida konkursklausuler, när dessa ställs upp i tillverkningsköp, 

även äger giltighet emot gäldenärens konkursbo. Om säkra slutsatser om rätts-

läget inte kan dras kommer ett resonemang att föras de lege ferenda. 

1.3 Metod och material 

 

Den metodologiska ansatsen att utreda gällande svensk rätt brukar slentrian-

mässigt benämnas rättsdogmatisk metod; att tolka och tillämpa relevanta rätts-

källor och andra rättsprinciper för att dra slutsatser om gällande rätt. Detta ar-

bete innefattar att utreda gällande rätt men även att föra en diskussion och ar-

gumentation de lege ferenda, arbetets metodik kan därför även sägas vara rätts-

venskaplig.
2
 

Generellt kan sägas att lagbestämmelserna är tämligen få på området, i KöpL 

finns endast en bestämmelse (63 §) som direkt tar sikte på situationen då ena 

parten i ett köpeavtal försätts i konkurs. Denna bestämmelse behandlas av na-

turliga skäl tämligen utförligt i uppsatsen och står i centrum. Förarbeten till 

KöpL kommer att studeras och redogöras för. Frågan om konkursboets in-

trädesrätt lämnas emellertid lite därhän i förarbeten och undviks i viss mån. 

Två utredningar som särskilt behandlat frågan om gäldenärens avtal men som 
                                                           
2
 Sandgren, Claes, Rättsvetenskap för uppsatsförfattare, 2 u., Norstedts Juridik AB, Stockholm, 

2008, s. 36. 
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inte lett till lagstiftning - i berört hänseende - är SOU 2001:80 Gäldenärens 

avtal vid insolvensförfaranden och SOU 2010:2 Ett samlat insolvensförfarande 

– förslag till ny lag. Med bakgrund av detta och då vägledande praxis inte finns 

att tillgå kommer den framträdande rättskällan i detta arbete att vara den 

rättsvetenskapliga doktrinen. I litteraturen finns olika uppfattningar om hur 

gällande rätt ska definieras. Både Pezcenik och Strömholm torde dock mena att 

gällande rätt inte kan fastställas genom att studera den rättsvetenskapliga 

doktrinen.
3
 Att dra säkra slutsatser av endast doktrin kan därmed vara föremål 

för diskussion. Även om doktrinens värde endast kan sägas ligga i värdet av 

argumentationens kraft, kan det inte bortses ifrån att en domstol är tvingad att 

besvara även en osäker rättsfråga och att doktrinen i dessa fall får en 

betydelsefull roll. I denna uppsats kommer emellertid säkra slutsatser om 

gällande rätt endast att hämtas från lagar (föreskrifter), förarbeten, och praxis. 

1.4 Disposition 

 

Arbete inleds i avsnitt 2 genom att kort behandla köpeavtalets och tillverk-

ningsköpets natur, sedan fortsätter framställningen med att redogöra för vilka 

intressen som uppkommer då en avtalspart blir insolvent och försätts i konkurs. 

Avsnittet är tänkt att ge en djupare förståelse för avtalsparternas incitament att 

införa konkursklausuler i avtal om tillverkningsköp. I avsnitt 3 behandlas hur 

tillverkningsköp hanteras i konkurs om inget avtalats mellan parterna. Då 

rättsläget är oklart kommer avsnitt 4 att handla om den diskussion som förts i 

doktrinen. I avsnitt 5 förs ett resonemang om den solventa partens möjligheter 

att skydda sin ställning och häva avtalet innan konkursutbrottet när motparten 

blir insolvent. Arbetet avslutas i avsnitt 6 med författarens diskussion. 

1.5 Avgränsningar och terminologi 

 

Problemformuleringen i avsnitt 1.1 är tänkt att konkretisera men även att av-

gränsa uppsatsens behandlade område. Arbetet tar sikte på situationen då den 

                                                           
3
 Strömholm, Stig, Rätt, rättskällor och rättstillämpning. En lärobok i allmän rättslära, 5 u., 

Norstedts Juridik AB, Stockholm, 1996, s. 509 ff., och Peczenik, Aleksander, Juridikens teori 

och metod, 1 u., Norstedts Juridik AB, Stockholm, 1995, s. 42 ff. 
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solventa parten vill häva och konkursboet vill inträda. Vidare avses med till-

verkningsköp ett köpeavtal avseende lös egendom där säljaren ska tillverka en 

vara för köparens räkning, samt då tillverkaren/säljaren själv ska tillhandahålla 

materialet för tillverkningen. Endast då avtalsparterna bedriver näringsverk-

samhet som juridiska personer kommer att behandlas. 

För att benämna den part som blir insolvent används uttrycken; den insolventa 

parten, den insolventa medkontrahenten och den insolventa motparten. Då 

parten ifråga försätts i konkurs benämns denne; gäldenären. Den part som inte 

blir insolvent eller försätts i konkurs kallas för den solventa parten, den sol-

venta medkontrahenten eller den solventa motparten. När det talas om både den 

insolventa parten och den solventa parten används; avtalsparterna och med-

kontrahenterna.  
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2. Vilka intressen aktualiseras vid motpartens insolvens samt 

konkurs?  

 

För en djupare förståelse avseende avtalsparternas incitament att införa kon-

kursklausuler i tillverkningsköp, men även konkursboets vilja att inträda i av-

talet, ska i detta avsnitt behandlas vilka olika intressen som aktualiseras vid ena 

partens insolvens samt konkurs. Först kommer dock något allmänt och kort-

fattat sägas om köpeavtalets och tillverkningsköpets karaktär.  

2.1 Köpeavtalet 

 

Det som är karakteristiskt för köpeavtalet är att egendom överlåts mot pengar, 

ett köp föreligger således när någon förvärvar äganderätten till en vara mot 

betalning i pengar. Äganderätten kallas ibland för den absoluta sakrätten, om 

avtalet innebär att en mer begränsad sakrätt överförs, till exempel nyttjanderätt 

till ett föremål, handlar det inte längre om ett köp. Säljaren huvudförpliktelse är 

att avlämna avtalsenlig vara i rätt tid och köparen ska erlägga avtalat pris.
4
 Den 

form av köp som här är av intresse är köp av lös egendom, i den dispositiva 

KöpL finns bestämmelser om detta. Köpet är typiskt sett ett momentant avtal, 

det kännetecknas av att prestationerna utväxlas samtidigt. Enligt KöpL har 

säljaren en rätt att vägra lämna ut varan om inte betalning sker, den s.k. de-

tentionsrätten i 10 § KöpL. Köparen är inte skyldig att betala förrän varan hålls 

honom till handa eller ställs till hans förfogande i enlighet med avtalet, se 49 § 

1 st. 2 men. KöpL. I det praktiska handelslivet torde dock prestationernas sam-

tidiga utväxling inte vara det normala. Förutom butiksköp och dylikt torde det 

mest förekommande vara att köparen inte ska betala förrän han blir krävd efter 

det att han mottagit varan. Principen om utväxlingen av prestationer samtidigt 

kan således modifieras på olika sätt, genom avtal om förskottsbetalning eller 

om kredit.
5
 

                                                           
4
 Hellner, Jan, Hager, Richard & Persson, Annina H., Speciell avtalsrätt II Kontraktsrätt 1 

häftet särskilda avtal, 4 u., Norstedts Juridik AB, Stockholm, 2008, s. 37, [cit. Speciell 

avtalsrätt II, 2008]. 
5
 Hellner, Jan, Hager, Richard & Persson, Annina H, Speciell avtalsrätt II Kontraktsrätt 2 

häftet allmänna ämnen, 4 u., Norstedts Juridik AB, Stockholm, 2009, s. 48 f., [cit. Speciell 

avtalsrätt II, 2009]. 
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2.2 Tillverkningsköpet 

 

Det som är karakteristiskt för tillverkningsköpet är att vid avtalsingåendet före-

målet för avtalet ännu inte existerar, det ska tillverkas. På så vis rör det sig om 

en framtida sak. Föremålet som ska tillverkas kan i vissa fall utgöra en standard 

vara och i andra fall, en vara som är specifikt utformat efter köparens 

önskemål. Enligt 2 § är KöpL tillämplig på ett tillverkningssavtal utom när 

”beställaren ska tillhandahålla en väsentlig del av materialet”. I andra fall, när 

tillverkaren själv består ämnet för tillverkningen, rör det sig om ett regelrätt 

köp trots att köpföremålet inte existerar vid tidpunkten för avtalets ingående. 

Ett tillverkningsavtal kräver insatser både i form av material och arbete. KöpL 

gäller inte avtal som innebär att den som skall leverera en vara även skall 

utföra arbete eller någon annan tjänst, om ”tjänsten utgör den övervägande 

delen av hans förpliktelse.
6
 Den avtalstyp som denna uppsats kommer att 

behandla är tillverkningsköpet och faller inom det direkta tillämpningsområdet 

för KöpL.  

2.3 Intressen som aktualiseras vid ena partens insolvens innan kon-

kurs 

 

Obestånd/insolvens definieras i 1 kap 2 § 2 st. konkurslagen (1987:672) [cit. 

KL] på följande vis; ”Med obestånd (insolvens) avses att gäldenären inte kan 

rätteligen betala sina skulder och att denna oförmåga inte är endast tillfällig”. 

Insolvens måste särskiljas från illikviditet, som innebär att någon inte har 

omedelbar tillgång till vanliga betalningsmedel för att kunna betala förfallna 

skulder. Om gäldenären har andra tillgångar som snabbt kan omsättas till van-

liga betalningsmedel har borgenärerna möjlighet till utmätning, s.k. special-

exekution där endast en del av gäldenärens tillgångar tas i anspråk. När för-

fallna fordringar överstiger värdet av gäldenärens tillgångar kan insolvens utan 

vidare konstateras. I alla andra fall blir bedömningen om insolvens föreligger 

                                                           
6
 Hellner, Jan & Ramberg, Jan, Speciell avtalsrätt I Köprätt, 2 u., Norstedts Juridik AB, 

Stockholm, 1999, s. 37 ff., [cit. Köprätt], Ramberg, Jan, Köplagen, 1u., Fritzes Förlag AB, 

Stockholm, 1995, s. 148 f., [cit. Köplagen 1995], SOU 2010:2 Ett samlat insolvensförfarande - 

förslag till ny lag Del 1 Slutbetänkande av 2007 års insolvensutredning, s. 385, [cit. SOU 

2010:2]. 
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en mer eller mindre långsiktig prognos. Enligt Welamson måste följande fråga 

ställas; ”huruvida gäldenären trots utnyttjande av alla tänkbara resurser – 

däribland egen förvärvsförmåga och eventuell ny kredit – måste antas bli 

oförmögen att infria skulderna allt efter som de förfaller”. 
7
 

2.3.1 Den solventa medkontrahentens intressen 

 

Ur den solventa medkontrahentens synvinkel innebär motpartens insolvens 

ökad risk för att denne inte kommer att prestera avtalsenligt. Ur ett kontrakts-

rättsligt perspektiv betraktar den solventa parten motpartens insolvens som ett 

befarat kontraktsbrott. Det är långt ifrån säkert att den insolventa parten 

kommer att göra sig skyldig till avtalsbrott, men eftersom en insolvent part inte 

är förmögen att fullgöra alla sina förpliktelser, så ökar risken att denne inte 

kommer att fullgöra sina åtaganden i avtalet. Särskilt framträdande är detta om 

köparen är insolvent. Vid exempelvis försäljning av lösöre på kredit riskerar 

säljaren att egendomen dras in i köparens konkurs och säljaren får bevaka en 

oprioriterad konkursfordran. En fordran som ofta ger liten eller ingen utdel-

ning. Avgörande blir i denna situation om säljaren kan hindra att egendomen 

dras in i konkursen. Säljarens intresse blir att, så snabbt som möjligt, inskrida 

och försöka säkra sin betalning så gott det går innan konkursutbrottet.
8
 

Då säljaren är insolvent utgör detta en risk för utebliven eller försämrad natura-

prestation, t.ex. för att viktig personal lämnar företaget eller för att brist på lik-

vida medel försvårar införskaffande av material till den egendom som ska för-

säljas. Den solventa köparen har samma intresse av att säkra sig mot förlust 

och vill inte genomföra betalningen om denne inte kan vara säker på att erhålla 

leverans av varan.
9
  

 

 

                                                           
7
 Welamson, Lars & Mellqvist Mikael, Konkurs, 10 u., Norstedts Juridik AB, Stockholm, 

2012, s. 26, [cit. Welamson Mellqvist]. 
8
 Köprätt s. 274 ff., se även Hellner, Jan, Speciell avtalsrätt II Kontraktsrätt 2 häftet allmänna 

ämnen, 3 u., Juristförlaget Norstedts Juridik AB, Stockholm, 2004, s. 80 f., [cit. Speciell 

avtalsrätt II 2004]. 
9
 Köprätt s. 274 ff., se även Speciell avtalsrätt II 2004 s. 80 f. 
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2.3.2 Den insolventa partens intresse 

 

Innan en förestående konkurs kan påtryckningarna öka på den insolventa 

parten, t.ex. genom att en avtalspart kräver ytterligare säkerhet enligt avtalet. 

Detta kan i sin tur förvärra den insolventa partens ställning. Möller menar att 

även om dessa skyddsåtgärder kan försämra för den insolventa parten, så har 

den solventa parten uppenbarligen ett beaktansvärt allmänt intresse av skydd 

vid motpartens insolvens. Enligt honom kan åtgärder för att skydda den insol-

venta parten mot att hamna i sämre situation aktualiseras först då någon form 

av samlat och kontrollerat insolvensförfarande inleds, t.ex. konkurs. Först då 

konkretiseras det kollektiva borgenärsintresset till den insolventa partens för-

mögenhet.
10

  

2.4 Intressen som aktualiseras vid ena partens konkurs 

 

Enligt 1:1 KL innebär konkurs att gäldenärens samtliga tillgångar omhändertas 

för borgenärernas räkning av konkursboet. Samtidigt förlorar gäldenären rådig-

heten över sina tillgångar, se 3:1 KL.  

2.4.1 Den solventa medkontrahentens intressen 

 

Ur den solventa partens synvinkel blir situationen annorlunda när dennes mot-

part försätts i konkurs, konkursboet utgör då en tredje intressent och konkurs-

boets inträde i avtalet skulle innebära att den solventa parten får en ”ny” mot-

part. Den solventa medkontrahenten ”riskerar” således att få konkursboet som 

sin avtalspart. Ett avtal som är gynnsamt för konkursboet är många gånger 

ogynnsamt för motparten även om så inte alltid behöver vara fallet. Ramberg 

menar att motpartens konkurs inte behöver innebära några nackdelar för den 

solventa säljaren. Konkursboet kan likaväl som gäldenären erlägga ett 

penningbelopp. Eftersom säljaren är berättigad till en penningprestation om 

avtalet fullgörs spelar det mindre roll vem som uppfyller denna avtals-

skyldighet utan mer att den faktiskt genomförs. Om konkursboet inträder och 

svarar med massan torde den solventa parten inte komma i sämre läge än innan 

                                                           
10

 Möller, Mikael, Konkurs och Kontrakt om konkursboets inträde i gäldenärens avtal, 1 u., 

Iustus Förlag AB, Uppsala, 1988, s. 39 ff., [cit Möller]. 
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konkursen, kanske till och med tvärtom. Den solventa parten erhåller således 

en massafordran som erhåller utdelning före konkursfordringar, se 11:1 KL.
11

 

Ramberg menar dock att om konkursboet ska uppfylla en naturaförpliktelse 

kan det däremot innebära nackdelar. Risken är att gäldenärens verksamhet inte 

fortsätter på samma sätt med bibehållen kompetens. Att den solventa köparen 

ska nöja sig med att erhålla leveranser från konkursboet är således inte lika 

självklart.
12

 Efter leverans av köpeobjektet kan säljaren (konkursboet) även bli 

ansvarigt för ursprungligt fel.
13

  

Möller menar att för den solventa parten innebär konkursen både en ökad risk 

för utebliven eller försämrad motprestation på grund av sakrättens regler men 

även en minskad risk för att konkursboet tillskillnad från gäldenären är solvent 

för sina förpliktelser.
14

  

2.4.2 Det kollektiva borgenärsintresset 

 

Mot den solventa partens intresse måste vägas det kollektiva borgenärsintresset 

dvs. de övriga borgenärernas intressen. Borgenärerna torde ha ett intresse av att 

den solventa motparten inte ska kunna häva avtal som är förmånliga för 

borgenärskollektivet. Enligt 7:8 KL är det konkursförvaltarens uppgift att ta till 

vara borgenärernas gemensamma rätt och bästa, samt vidta alla åtgärder som 

främjar en förmånlig och snabb avveckling. Enligt 8:1 KL är huvudregeln att 

egendomen ska säljas så snabbt det lämpligen kan ske. Av 8:2 KL framgår att 

konkursförvaltaren kan fortsätta att driva rörelsen en tid om det lagligen kan 

ske och det är ändamålsenligt. Möller framhåller att borgenärskollektivets 

intresse av att få fullfölja avtal allmänt sett är betydligt starkare vid vidaredrift. 

Han menar att ”beslut om vidaredrift är tydligen ändamålsenligt om det, efter 

en avvägning mot intresset av snabb avveckling, är en åtgärd som främjar en 

förmånlig avveckling, 7:8 KL. Och förmånlig är den avveckling som ger 

borgenärerna så mycket betalt som möjligt, 1:1 KL”. Möller konstaterar att det 

finns ett stort legalt utrymme för konkursförvaltaren att besluta om vidaredrift. 

                                                           
11

 Köprätt, s. 274 ff. 
12

 Köprätten, s. 274 f. 
13

 SOU 2001:80 Gäldenärens avtal vid insolvensförfaranden, Slutbetänkande av 

Förmånsrättskommittén, 93 f., [cit. SOU 2001:80]. 
14

 Möller, s. 40 f. 
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Han pekar på det mervärde som en rörelseförsäljning innebär i jämförelse med 

att försälja egendom separat. Möller citerar följande från Lindskog, om man 

kan förutsäga; ” att rörelsen kan drivas vidare med en långsiktig avkastning 

som kapitaliserad är större än värdet av i rörelsen ingående enskildheter vid en 

tänkt konkursrealisation, har rörelsen ett existensberättigande och bör därför 

alternativet hel rörelseförsäljning väljas”. Möller framhäver att borgenärerna, 

men även de anställda och samhället har ett starkt och berättigat intresse av att 

boet vid behov får - under kortare eller längre tid - fullfölja gäldenärens avtal. 

Han menar att en noggrann intresseavvägning bör ske mellan det kollektiva 

borgenärsintresset och den solventa partens intresse av att skydda sig mot de 

risker och förändringar av avtalsförhållandet som en konkurs kan leda till. Han 

framhåller att typiskt sett bör det kollektiva borgenärsintresset av att kunna 

bevara gynnsamma avtal, anses väga tyngre än den enskilda motpartens 

intresse att genom hävning komma ifrån avtalet på grund av konkurs. Han 

menar dock att den solventa partens intresse inte bortses ifrån i någon högre 

grad. Om konkursboet väljer att inträda i avtalet erhåller motparten – till 

skillnad från övriga borgenärer - full och avtalsenlig motprestation. Möller 

framhåller dock att det finns situationer då konkursboets inträde skulle 

innebära stora olägenheter även om motparten erhåller avtalsenlig mot-

prestation. Han resonerar som så att; ” I princip bör endast framtida förluster 

eller olägenheter som uppkommer då avtalet fortsätter i konkursen vara rele-

vanta. Om avtalet inte fullföljts utan istället hävs så hade den solventa parten 

visserligen inte behövt prestera för framtiden, men redan erlagda prestationer 

hade han inte fått tillbaka. Den solventa partens intresse av skydd kan då sägas 

vara lika med det resultat som en hävning vid konkursutbrottet kunnat leda till. 

Den solventa parten bör alltså i princip inte ställas sämre än så. Å andra sidan 

ska han om möjligt inte heller ställas bättre än vad som blivit resultatet om 

avtalet hävts på konkursdagen, bortsett från det självklara faktum, att den sol-

venta parten vid boets fullföljandet av avtalet får framtida prestationer erlagda 

istället för att bortfallet av dem medräknas vid skadeberäkningen efter häv-

ning”. Möller menar sammanfattningsvis att reglerna bör utformas så effekten 

blir att borgenärskollektivets intresse av en gynnsam boavveckling tillgodoses 

så långt som är möjligt, utan att den solventa parten åsamkas en icke obetydlig 
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ytterligare förlust utöver vad han skulle ha gjort om avtalet istället hävts på 

konkursdagen.
15

  

2.4.3 Gäldenärens intressen 

 

Innan en konkurs utgör gäldenären en självständig avtalspart men i konkursen 

förpassas dennes intressen något i bakgrunden. Det faktum att gäldenären för-

lorar rådigheten över sina tillgångar innebär att det kollektiva borgenärs-

intresset istället hamnar i fokus. Gäldenären intressen tillgodoses bl.a. genom 

att denne skyddas av de beneficie-regler som finns i Utsökningsbalkens 

(1981:774) 5 kap. Möller menar att gäldenärens intresse av att bevara sina avtal 

inte är av sådant generellt intresse att det krävs uppställande av särskilda regler 

om detta.
16

  

2.5 Egen kommentar 

 

Det som främst skiljer tillverkningsköpet från ett sedvanligt köpeavtal är att 

köpeobjektet ännu inte existerar. Således bör tiden från avtalsingåendet och då 

leverans sker vara normalt sätt längre än vid ett vanligt köpeavtal där säljaren 

inte även är tillverkare. Tillverkningsköpet kan i vissa fall avse en särskilt ut-

formad vara för köparen och i andra fall endast utgöra en standardvara.  

Avsnittet behandlar vilka intressen som aktualiseras när ena parten i ett köpe-

avtal blir insolvent utom konkurs men även då en part försätts konkurs. Att 

behandla ena partens insolvens innan konkurs är tämligen naturligt då insol-

vens är den allmänna konkursgrunden. I konkurslagens mening är insolvens att 

en part inte kan betala sina skulder i tid och denna oförmåga inte endast är till-

fällig. Definitionen utgår således från en parts bristande förmåga att uppfylla 

penningförpliktelser. Både för en solvent köpare och solvent säljare innebär 

motpartens obestånd att risken ökar för att denne inte kommer att prestera 

enligt avtalet. Med bakgrund av detta anses Möllers uttalande om att den sol-

venta medkontrahenten har ett beaktansvärt allmänt intresse av skydd vid mot-

partens insolvens innan konkurs som mycket rimligt. Även om insolvens hos 

                                                           
15

 Hela stycket se Möller, s. 41 ff. samt 74 ff. 
16

 Möller, s. 43 f.  
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part innebär en generell risk för att den insolventa parten inte kommer att full-

göra avtalsenligt, torde risken för icke avtalsenlig fullgörelse vara större då 

köparen är på obestånd, eftersom definitionen av insolvens utgår från oför-

mågan att infria penningförpliktelser. 

Ur den solventa medkontrahentens perspektiv innebär motpartens konkurs att 

situationen kommer i något annorlunda läge. Ramberg anser att för en solvent 

säljares del behöver inte konkursen innebära att denne kommer i sämre 

position, konkursboet kan likaväl som gäldenären betala ett penningbelopp. 

Annorlunda menar han att det blir för en solvent köpare som ska erhålla en 

naturaprestation. Naturaprestationen är i högre grad beroende av den pre-

sterande partens individuella förutsättningar än vad som gör sig gällande vid en 

penningprestation. En naturaprestation vid ett köpeavtal aktualiserar också för-

pliktelser efter leverans, såsom garantiansvar och ansvar för ursprungligt fel i 

varan.  

Efter konkursutbrottet är säljarens krav på betalning en prestation som i huvud-

sak kan presteras av köparens konkursbo eftersom det utgör en penning-

prestation och tillerkänns såsom massafordran. För köparens del innebär där-

emot ett inträde av säljarens konkursbo en väsentlig ökad risk för att köparen 

inte ska erhålla en avtalsenlig vara. Risken kan sägas innefatta både att den helt 

uteblir men även att kvalitén på prestationen i stor utsträckning försämras. 

Detta gör sig inte gällande i samma utsträckning då avtalet rör en ”standard-

vara”. Dock kan fortfarande köparens eventuella krav på grund av fel i varan 

och garantiansvar riskera att utebli, risken finns att dessa krav aktualiseras först 

då konkursen är avvecklad och säljaren såsom juridisk person redan har upp-

hört. En ytterligare osäkerhet för en solvent köpare kring vad ett konkursbos 

inträdes skulle innebära, kan tänkas vara att den solventa köparen har större 

svårigheter att utåt sätt bedöma konkursboets möjligheter till att prestera av-

talsenligt. Utifrån detta synes ett inträde från konkursboet därmed innebära en 

mer påtaglig risk för en solvent köpare än vad det gör för en solvent säljare.  

Borgenärskollektivet har ett intresse av att boet avvecklas på bästa möjliga sätt 

och att utdelningen kan maximeras. I detta sammanhang tycker Möller det vara 

särskilt viktigt att inte förhindra möjligheterna till en rörelseförsäljning på 
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grund av det mervärde som detta kan inbringa. Vid en intresseavvägning anser 

Möller att det kollektiva borgenärsintresset väger tyngre och att den solventa 

parten varken bör ställas bättre eller sämre än vad en hävning på konkursdagen 

skulle innebära. Även om  lag (1996:764) om företagsrekonstruktion [cit. 

FRekL] tillkommit efter Möller skrev sin avhandling, är det fortfarande så att 

rörelseförsäljningar sker i konkurs och samma argument skulle ha bäring idag. 

Intresset av att inte försvåra möjligheten till rörelseförsäljningar synes vara 

fullt berättigat med tanke på det mervärde det kan skapa i jämförelse med en 

försäljning till ”slaktvärdet”. Trots detta ska man kanske inte överdriva bety-

delsen för konkursboet att ”behålla avtalen”. I många fall har den solventa 

parten inget att invända mot att konkursboet inträder och en frivillig uppgörelse 

kan ske. I andra fall kan köpeobjektet införskaffas på annat håll, särskilt om det 

är frågan om en standardvara. Argumentet att inte försvåra för en rörelseför-

säljning i konkurs synes vara särskilt träffande om konkursboet såsom köpare 

önskar inträda i tillverkningsköpet och köpeobjektet är speciellt utformat för 

denne. Föremålet för köpet kan i dessa fall vara särskilt viktigt för den fortsatta 

driften av gäldenärens verksamhet. Att konkursboet ska ges samma rätt att 

inträda på ”säljarsidan” synes inte vara lika berättigat eftersom en förhindrat 

inträde främst skulle innebära minskade intäkter för verksamheten. 
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3. Hanteringen av tillverkningsköp i konkurs 

 

Vad gäller om inget avtalats mellan parterna innan konkursen? Hur hanteras 

avtal om tillverkningsköp när ena parten går i konkurs? Ges konkursboet en 

inträdesrätt och kan denna rätt i så fall avtalas bort? Eller har den solventa 

parten rätt att häva? I detta avsnitt kommer dessa frågor att beröras. Det finns 

emellertid ingen särreglering för tillverkningsköp, istället får gällande rätt, för 

hur gäldenärens köpeavtal hanteras i konkurs, utredas.  

3.1 Gäldenärens avtal i konkurs 

 

I svensk lagstiftning saknas generella regler för de fall ena parten i ett avtals-

förhållande går i konkurs före det att parterna uppfyllt sina avtalsprestationer 

till fullo. Hur man ska hantera gäldenärens avtal har istället reglerats olika för 

olika avtalstyper. Bestämmelserna är tämligen få och spridda över ett flertal 

kontrakträttsliga lagar, se t.ex. avseende köp av lös egendom 63 § KöpL, köp 

och hyra av fast egendom se 4 kap 26 § respektive 12 kap 29-31 § Jordabalken 

(1970:994) [cit. JB], kommissionsavtal se 36 § kommissionslagen (2009:865) 

[cit. KommL].
17

 Det finns således inga bestämmelser i konkurslagen som 

direkt tar sikte på denna fråga, se dock 2 kap 20 § FRekL. För vissa avtalstyper 

upphör avtalet omedelbart som en följd av konkursbeslutet, se t.ex. 36 § 

KommL. Det finns även bestämmelser där den solventa medkontrahenten 

tillerkänns en ovillkorlig hävningsrätt, se exempelvis 9 kap 30 § 1 men. JB. Att 

konkursen har en direkt påverkan på vissa avtalsförhållanden är ett uttryck för 

att gäldenärens person typiskt sett har betydelse för motparten i dessa avtal. 

Slutligen gäller för vissa avtalstyper att konkursboet ges en rätt att avvärja häv-

ning genom att boet åtar sig att svara för gäldenärens förpliktelser eller ställer 

                                                           
17

 Alla avtalstyper är emellertid inte lagreglerade och för vägledning i dessa fall får man vända 

sig till analogier och allmänna grundsatser. I detta avseende är 63 § KöpL en viktig källa för 

analogier. För vissa avtalstyper är KöpL det första valet men för andra avtalstyper passar en 

analogi med KöpL mindre bra. Hyres- och arrendereglerna ligger t.ex. oftast närmare till hands 

vid varaktiga avtal. Valet mellan KöpL och JB blir betydelsefull eftersom de skiljer sig från 

varandra i flera avseenden. Vid entreprenadavtal kan 63 § KöpL utgöra en analogikälla. För 

finansiell leasing finns ingen särskild lagreglering och analogier får främst göras från hyra av 

fast egendom 12:31 JB och köplagens 63 §. Se Möller s. 25 samt s. 468 och Karlsson-Tuula s. 

96 f.  
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säkerhet. Konkursboet har således en rätt att inträda i gäldenärens avtal. Till 

den sista gruppen hänförs sig köp av lös egendom.
18

 

3.2 Gäldenärens köpeavtal i konkurs 

 

En konkurs innebär inte att ett köpeavtal omedelbart upphör, någon lagstadgad 

rätt för den solventa parten att ovillkorligen häva avtalet finns inte heller. Så-

ledes ändras i allmänhet inte avtalsförhållandet när ena parten försätts i kon-

kurs. En utgångspunkt är dock att konkursboet inte har någon skyldighet att 

fullgöra gäldenärens avtalsförpliktelser om inte medkontrahenten har uppnått 

sakrättsligt skydd. Om exempelvis köpeobjektet kommit i köparens besittning 

samtidigt som denne inte betalat fullt men likväl försätts i konkurs, kommer 

säljarens rätt i hög grad att bestämmas av om denne har separationsrätt till 

objektet. Om ett sakrättsligt giltigt återtagandeförbehåll föreligger enligt avtalet 

kan säljaren separera varan, annars kommer denne endast att erhålla en 

oprioriterad konkursfordran som bara i enstaka fall får någon utdelning. Kon-

kursboet saknar emellertid inte rätt att inträda i avtalet bara för att den inte har 

någon skyldighet att fullgöra gäldenärens förpliktelser. KöpL 63 § innebär 

tvärtom att konkursboet har en allmän rätt att inträda i gäldenärens köpeavtal.
19

 

Om konkursboet ej inträder erhåller motparten inte någon massafordran utan 

endast en konkursfordran. Konkursboet kan således vägra att fullgöra gälde-

närens avtalsförpliktelser men då uppkommer skadeståndsskyldighet på vanligt 

sätt. Sådant anspråk kan dock många gånger vara värdelöst för den solventa 

motparten eftersom den normalt utgör en oprioriterad konkursfordran. Den 

solventa medkontrahenten har i sin tur i princip inte någon skyldighet att 

prestera avtalsenligt efter konkursutbrottet utan att bli tillförsäkrad full 

motprestation. KöpL 63 § tar sikte på situationen då ingendera av parterna 

presterat fullt ut enligt avtalet.
20

  

 

                                                           
18

 SOU 2001:80, s. 85. 
19

 Prop 1988/89:76 Ny köplag s. 182 ff., [cit. Prop. 1988/89:76], Möller s. 53 ff., och s. 82, 

Karlsson-Tuula s. 21 f., Köprätt s. 274 och Håstad, Torgny, Sakrätt avseende lös egendom, 5 

u., CE Fritzes AB, Stockholm, 1994, s. 388 f., [Håstad sakrätt]. 
20

 Prop 1988/89:76 s. 182 ff., Möller, s. 80, Håstad sakrätt, s. 380 f., Karlsson-Tuula s. 64, samt 

Håstad, Torgny, Den nya köprätten, 3 u., Iustus Förlag AB, Uppsala, 1993, s. 180 f., [Håstad 

köprätten].  
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3.2.1 Köplagens 63 §  

 

KöpL 63 § lyder; 

”Har en part försatts i konkurs, får konkursboet inträda i avtalet. Motparten 

får kräva att boet inom skälig tid ger besked om det vill inträda. 

Inträder konkursboet i avtalet och är tiden för motpartens fullgörelse inne, får 

denne kräva att boet fullgör sin prestation eller, om anstånd har medgetts, utan 

oskäligt uppehåll ställer godtagbar säkerhet för sin fullgörelse. Är tiden för 

motpartens fullgörelse inte inne, får denne kräva säkerhet om det av särskild 

anledning är nödvändigt för att skydda honom mot förlust. 

Om boet inte inom skälig tid efter motpartens krav enligt första stycket inträder 

i avtalet eller inte efterkommer motpartens krav enligt andra stycket, får mot-

parten häva köpet. 

Överlämnas varan till köparen eller hans konkursbo efter det att ansökan om 

företagsrekonstruktion enligt lagen (1996:764) om företagsrekonstruktion har 

gjorts beträffande köparen eller denne försatts i konkurs och har betalning inte 

skett, får säljaren kräva att varan lämnas tillbaka. Varan behöver dock inte 

lämnas tillbaka, om betalning sker genast eller, i fall då köpesumman inte ännu 

har förfallit till betalning, köparen eller konkursboet inom skälig tid efter upp-

maning ställer godtagbar säkerhet för betalningen. 

Om konkursboet har sålt varan eller på annat sätt har förfogat över den så att 

den inte kan lämnas tillbaka väsentligen oförändrad och oförminskad, skall 

konkursboet anses ha inträtt i avtalet”. Lag (1996:776) 

I första stycket ges både köparens och säljarens konkursbo en allmän rätt att 

inträda i gäldenärens köpeavtal. Motparten kan dock kräva att konkursboet - 

inom skälig tid - ger besked om det vill inträda i avtalet. Hur lång den skäliga 

tiden är får avgöras av omständigheterna i det enskilda fallet. Tiden kan vara 

kort om exempelvis motparten är beroende av ett snabbt besked, t.ex. för att 

denne vill ingå en täckningstransaktion och på så vis undvika förluster genom 

prisnedgång. I andra fall är tidsfristen längre, exempelvis då inträdesrätten 

innebär att konkursboet ådrar sig garantiförpliktelser under en längre tid, i detta 

http://zeteo.nj.se.ezp.sub.su.se/ppd/template.htm?view=dogoto&ref=xsfs_1996q764x_lopnr280
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fall behöver konkursförvaltaren mer tid för att bedöma de ekonomiska 

konsekvenserna av ett inträde. I andra stycket beskrivs tre stycken typfall. Den 

första delen av första meningen avser rätten för den solventa medkontrahenten 

att i enlighet med den köprättsliga samtidighetsprincipen kräva att konkursboet 

fullgör sin prestation sedan det inträtt i avtalet. Den andra delen av första 

meningen avser fallet då motparten helt eller delvis medgivit anstånd med full-

görelsen, exempelvis då säljaren gett kredit med erläggandet av priset för 

varan. Även om det inte finns någon avtalsenligt skyldighet att ställa säkerhet, 

så medför partens konkurs att konkursboet måste tillgodose motpartens krav på 

”godtagbar säkerhet”, för att säkra konkursboets fullgörelse. Det tredje fallet 

återfinns i andra meningen av andra stycket och tar sikte på situationen då tiden 

för motpartens fullgörelse ännu inte inträffat. Vanligtvis uppstår risken för 

medkontrahenten inte förrän i samband med själva fullgörelsen av den egna 

förpliktelsen. Lagstiftaren har likväl funnit att den solventa medkontrahenten 

har ett befogat intresse att få säkerhet för att konkursboet fullgör avtalet. I lag-

motiven nämns fallet då en vara ska tillverkas speciellt för köparen och risken 

för att konkursboet så som köpare vid tiden för leverans inte längre har medel 

för att fullgöra sin betalningsskyldighet. Vid tillverkningsköp föreligger så-

ledes en rätt till extra säkerhet. I tredje stycket stadgas att den solventa med-

kontrahenten har rätt att häva köpet om konkursboet inte inom skälig tid enligt 

första stycket inträder i avtalet eller inte efterkommer motpartens krav enligt 

andra stycket. I bestämmelsens fjärde stycke finns den så kallade aktiva 

stoppningsrätten, den tar sikte på situationen när en säljare överlämnar köpe-

objektet efter det att köparen försatts i konkurs. Säljaren kan då enligt vissa 

förutsättningar återkräva godset. Slutligen innebär femte stycket att konkurs-

boet anses inträda i avtalet om ett konkursbo sålt eller på annat sätt förfogat 

över godset så det inte kan överlämnas till säljaren i väsentligen oförändrat 

eller oförminskat skick.
21

 

3.2.2 Vad innebär den generella inträdesrätten? 

 

63 § KöpL ger konkursboet en allmän rätt att inträda i gäldenärens köpeavtal. I 

lagkommentaren anför Ramberg att formuleringen ”får inträda i avtalet” kan 

                                                           
21

 Köplagen 1995, s. 93 samt 604 ff.  
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vara vilseledande och ge intrycket att konkursboet som sådant erhållit en sär-

skild rättighet som gäldenären inte var berättigad till enligt köpeavtalet. Han 

menar att bestämmelsen endast ger konkursboet en rätt att förklara sin avsikt 

att fullgöra avtalet och i förekommande fall ställa godtagbar säkerhet, för att 

undanröja motpartens möjlighet att häva avtalet på grund av befarat avtals-

brott. Konkursboet får således anses ha en rätt att avvärja ett befarat avtalsbrott 

p.g.a. gäldenärens insolvens och försättande i konkurs genom att inträda med 

massaansvar och i förekommande fall ställa säkerhet.
22

 Motparten kan inte 

hindra inträde med hänvisning till att gäldenärens person har betydelse för 

avtalsenlig fullgörelse, men om det står klart att konkursboet inte kommer att 

kunna prestera avtalsenligt kan motparten häva enligt 62 § KöpL för befarat 

avtalsbrott. 
23

  

Om konkursboet faktiskt inträder i köpeavtalet så övertas gäldenärens rättig-

heter och skyldigheter enligt avtalet, konkursboet får varken bättre eller sämre 

rätt än vad gäldenären hade.
24

 Om konkursförvaltaren inte fullgör de skyldig-

heter som avtalet stipulerar har den solventa motparten sedvanlig rätt till häv-

ning. Den solventa medkontrahentens avtalsenliga krav på fullgörelse utgör en 

massafordran i konkursen, en fordran som erhåller utdelning före konkurs-

fordringar. Även skadeståndskrav med anledning av boets avtalsbrott utgör en 

massafordran.
25

 Vad som gäller om motparten haft en konstaterad hävningsrätt 

innan konkursen och om konkursboet i detta fall kan kräva inträde är rättsligt 

oklart. Detta utgör dock en annan fråga och kan inte redogöras för i denna 

uppsats.
26

  

 

                                                           
22

 Prop. 1988/89:76 s. 182 f. 
23

 SOU 2001:80, s. 87, se även Möller s. 78 ff. samt 92 ff., samt Karlsson-Tuula, s. 21 f. och s. 

63 f. 
24

 Vid ett inträde blir konkursboet skyldigt att fullgöra gäldenärens förpliktelser oavsett om de 

hänförs sig till tiden före eller efter konkursutbrottet. Konkursboets möjligt att åta sig 

massaansvar endast för prestationer som boet erhåller efter konkursutbrottet, s.k. partiellt 

inträde anses av många inte vara möjligt efter NJA 1989 s. 206. Se Lennander, Getrud, 

Konkursboets inträdes i gäldenärens avtal, JT 1989/90, s. 113 f. 
25

 Köplagen 1995, s. 606, SOU 2001:80 s. 85 f., och s. 95 f., samt Prop. 1988/89:76 sida 182. 
26

 Insolvensrättsligt Forum 22-23 januari 1990 Skuldsanering Rekonstruktion av insolventa 

företag Konkursboets inträde i gäldenärens avtal, Iustus Förlag AB, Uppsala, 1990, s. 208, 

[cit. Insolvensrättsligt forum]. 
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3.2.3 Frågan om 63 § dispositiva eller tvingande karaktär 

 

KöpL 63 § ger således gäldenärens konkursbo en generell rätt att inträda i till-

verkningsköpet. Kan denna inträdesrätt avtalas bort genom en klausul i avtalet 

mellan gäldenären och den solventa parten? Är 63 § av dispositiv eller tving-

ande karaktär?  

Av 63 § KöpL språkliga utformning framgår inte om den är tvingande eller 

dispositiv. Lagrådet berörde frågan och uttalade följande;  

”Vad särskilt angår 63 § behandlas däri de spörsmål som ur en köplags per-

spektiv uppkommer, när en avtalspart kommer i konkurs. Lagförslagets huvud-

princip är därvid att konkursboet får inträda i avtalet. Då den föreslagna liksom 

den gällande köplagen är i allo dispositiv ges i denna lagstiftning inte något 

svar på frågan om avtalsparterna i ett köpförhållande kan avtala bort den i 63 § 

angivna befogenheten för konkursbo att inträda som part i avtalsförhållandet, 

dvs. ta med en avtalsklausul som är till nackdel för tredje man. Svaret på den 

frågan är i stället att söka inom ett vidsträcktare avtalsrättsligt rättsområde än 

det nu aktuella, varvid är att beakta att här spelar in även konkursrättsliga och i 

övrigt exekutionsrättsliga aspekter (Jfr 2 kap. 3 § konkurslagen och 5 kap. 5 § 

utsökningsbalken). Det lagförslag lagrådet nu har att granska väcker alltså i sig 

inte något nytt problem i berört avseende, ett förhållande som gör det ganska 

naturligt att remissprotokollet lämnar frågan utan behandling”. Lagrådet berör 

inte frågan närmare utan konstaterar att diskussion förts i den rättsveten-

skapliga doktrinen och hänvisar till Mikael Möllers doktorsavhandling ”Kon-

kurs och kontrakt”. Lagrådet tillägger att Möllers ställningstagande i frågan 

inte förblev oemotsagd.
27

  

Förarbetena till 63 § KöpL ger inget svar på frågan om bestämmelsen är tving-

ande eller dispositiv till sin karaktär, det finns inte heller någon vägledande 

rättspraxis avseende denna fråga. Med beaktande av detta får rättsläget sägas 

vara oklart. I doktrinen har dock först en tämligen utförlig diskussion, denna 

kommer att redogöras för i avsnitt 4.  

                                                           
27

 Prop. 1988/89:76, s. 232-233. 
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3.3 Egen kommentar 

 

Hur gäldenärens avtal hanteras i konkurs beror på vilken avtalstyp det är frågan 

om, vid köp av lös egendom hittar man relevant bestämmelse i 63 § KöpL. Om 

inget avtalats ger bestämmelsen konkursboet en allmän rätt att inträda och att 

avvärja motpartens möjlighet att häva p.g.a. befarat avtalsbrott. Om konkurs-

boet önskar inträda kan således inte den solventa parten få till stånd en hävning 

p.g.a. gäldenärens insolvens och försättande i konkurs. Däremot kan den sol-

venta parten framställa samma krav mot konkursboet som kunnat framställas 

mot gäldenären. Om det står klart att konkursboet kommer att göra sig skyldig 

till hävningsgrundande avtalsbrott kan den solventa parten på sedvanligt sätt 

häva avtalet. Huruvida konkursboet kan avvärja hävning om den solventa 

parten hade konstaterad hävningsrätt innan konkursen är en annan fråga och 

kommer inte att behandlas i detta arbete.  

Konkursboet är endast skyldigt att fullgöra gäldenärens förpliktelse om den 

solventa parten erhållit sakrättsligt skydd, t.ex. genom att denne tillerkänns 

separationsrätt till köpeobjektet i gäldenärens konkurs. Konkursboet saknar 

emellertid inte rätt att inträda för att boet inte har någon skyldighet att fullgöra 

gäldenärens förpliktelser. Mot bakgrund av den problemformulering som an-

vänds i detta arbete, se avsnitt 1.1, skulle dock konkursboet knappast vilja 

inträda i avtalet då den solventa parten inte har sakrättsligt skydd. Boet har ju 

då redan erhållit fördelarna av köpeavtalet, medan den solventa parten får be-

vaka en oprioriterad konkursfordran. En köpares konkursbo kommer således 

inte vilja inträda i de fall då den solventa säljaren inte har separationsrätt till 

köpeobjektet eller på annat sätt har sakrättsligt skydd. Motsvarande torde gälla 

för fallet då en köpare som förskottsbetalar ej ha separationsrätt i säljarens 

konkurs. 

Varken lag (föreskrifter), lagförarbeten eller praxis ger svar på frågan huruvida 

den generella inträdesrätten enligt 63 § är av dispositiv karaktär och således om 

denna inträdesrätt kan avtalas bort, rättsläget får därför sägas vara oklart. 

Eftersom frågan huruvida konkursklausuler uppställda i avtal om till-

verkningsköp även är giltiga mot gäldenärens konkursbo är avhängig den 
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principiella frågan om 63 dispositiva karaktär, får den förstnämnda frågan även 

anses vara rättsligt oklar.  

Något förvånande är att den principiella frågan om 63 § dispositiva karaktär 

inte behandlats i förarbetena. Eftersom någon vägledande praxis inte heller 

finns att tillgå har diskussionen fått äga rum i doktrinen. Där är spörsmålet 

relativt utförligt behandlat men det föreligger knappast någon konsensus. En 

redogörelse för åsikterna i doktrinen huruvida inträdesrätten enligt 63 § är dis-

positiv eller tvingande kommer att ske i nästa avsnitt.  
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4. Diskussionen i den rättsvetenskapliga doktrinen 

 

I doktrinen har den huvudsakliga diskussionen kretsat kring huruvida införan-

det av konkursklausuler i köpeavtal ska anses vara ett uttryck för parternas 

avtalsfrihet eller om inträdesrätten för konkursboet ska anses vara tvingande. 

Konkursboets inträdesrätt i köpeavtal återfinns ju som bekant i KöpL som ut-

gör en dispositiv lagstiftning. Ur ett kontraktsrättsligt perspektiv kan hävdas att 

det ska vara upp till avtalsparterna att bestämma när deras avtalsförhållande 

ska upphöra, de ska kunna avtala bort inträdesrätten enligt 63 § KöpL eftersom 

det saknas uttryckligt tvingande regler. Således blir frågan om den solventa 

medkontrahenten har en hävningsrätt i och med konkursutbrottet. Ur ett kon-

kursrättsligt perspektiv kan frågan ställas om konkursboet har en rätt att inträda 

i gäldenärens avtal. Den solventa medkontrahentens hävningsrätt innebär en 

nackdel för tredje man, i detta fall för konkursboet som fråntas den inträdesrätt 

som 63 § KöpL föreskriver. Ett avtal till nackdel för tredje man skulle innebära 

en avvikelse från en avtalsrättslig grundsats om att avtalets rättsverkningar 

begränsas till de avtalsslutande parterna. Tredjemansavtal kan inte ingås till 

tredje mans nackdel endast till dennes fördel.
28

 I 3 § KöpL stadgas följande; 

”lagens bestämmelser tillämpas inte i den mån annat följer av avtalet, av praxis 

som har utbildats mellan parterna eller av handelsbruk eller annan sedvänja 

som måste anses bindande för parterna”. 

4.1 Almén och Möller om inträdesrätten enligt 1905 års Köplag 

63 § första stycket KöpL motsvarar i stort 39 § sista punkten och 40 § i 1905 

års KöpL. Eftersom någon saklig ändring inte gjorts kan äldre litteratur 

fortfarande vara av intresse.
29

 Den äldre KöpL innehöll endast bestämmelser 

om konkursboets möjlighet till inträde på köparsidan, men var liksom den nu 

gällande, dispositiv till sin natur, se 1 § 1905 års KöpL. Enligt Almén utgjorde 

köparens insolvens en typisk form av anteciperad mora och en allmän 

rättsgrundsats vid tiden för den äldre köplagens tillkomst. Almén skrev i 

köplagskommentaren att konkursboets rätt att inträda i eller avstå från avtalet 

                                                           
28

 Millqvist, Göran, Finansiell leasing Om det finansiella leasingavtalets civilrättsliga 

innebörd och reglering, Juridiska föreningen i Lund, Lund, 1987, s. 283 f. 
29

 Håstad köprätten, s. 23. 
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gällde även om avtalsparterna uttryckligen avtalat om annat. Eftersom boets 

rätt endast förutsättningsvis uttalats i lagen skulle inte 1 § motsäga detta. Att 

varje överenskommelse om de närmare förutsättningarna för konkursboets 

inträdesrätt skulle vara ogiltigt var enligt Almén inte helt säkert. Själva 

principen angav han dock vara tvingande.  

Möller pekar på att den nya köplagens 3 och 63 §§ har fått en något annorlunda 

språklig utformning än 1,39 och 40 §§ i 1905 års köplag, att de nu gällande 

bestämmelserna rent semantiskt skulle innebära att parterna skulle kunna avtala 

bort konkursboets inträdesrätt. Han menar emellertid att den språkliga 

ändringen inte var menat som någon materiell ändring av rättsläget huruvida 

konkursboet hade tvingande inträdesrätt.
30

  

4.2 Rambergs köplagskommentar 

 

Ramberg anför att KöpL är dispositiv till sin helhet enligt 3 § men att köpeavtal 

kan aktualisera sakrättsliga frågeställningar och hänvisar bl.a. till 54 § st. 4, 61 

§ och 63 § KöpL. Han betonar dock att KöpL inte behandlar sakrättsliga 

effekter. ”Ingenting hindrar visserligen att säljaren till exempel avtalar om 

hävningsrätt även med avseende på sådan vara som redan finns i köparen 

besittning, och ej heller att han avtalar om en rätt att få häva avtalet om 

köparen går i konkurs, men de sakrättsliga effekterna kan utebli om 

hävningsförbehållet ej sker senast samtidigt med besittningsövergången 

(traditionen). Dessutom gäller generellt att avtal, som medför negativ effekt för 

köparens övriga kreditorer i konkurs, i vissa fall kan bli overksamma, om 

konkursboet anställer återvinningstalan”. Ramberg fortsätter resonera kring 

inskränkningen av säljarens hävningsrätt enligt 54 § st. 4 och understrycker att 

bestämmelsen inte är avsedd som underlag för en bedömning av 

hävningsförbehållets sakrättsliga effekt. Denna fråga avgörs utom ramen för 

KöpL. Han konstaterar endast att här skapats en överensstämmelse mellan de 

obligationsrättsliga och de sakrättsliga reglerna. ”Man har nämligen antagit, låt 

                                                           

30
 Möller s. 93 f., och Karlsson-Tuula s. 70 ff. 
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vara på tämligen diskutabla grunder, att ett förbehåll som endast avgör frågan 

om förhållandet mellan säljare och köpare, och som endast ger säljaren en 

fordringsrätt gentemot köparen att kräva godset åter om han inte får betalt, inte 

har något större värde”. Ramberg menar att en viktig jämförelsepunkt för 

bedömningen kan erhållas från den dispositiva rätten. Han nämner också att 

osäkerhet kan råda om området för parternas avtalsfrihet även kan användas för 

att åsidosätta bestämmelser i KöpL som uppenbarligen bygger på ett 

rättspolitiskt ställningstagande. Han tar exemplet med säljarens 

marknadsföringsansvar enligt 18 § och tolkningen av villkoret ”befintligt 

skick” i 19 §. Slutligen menar han att åsidosättandet kräver åtminstone 

uttrycklighet och tydlighet så inte missförstånd uppstår.
31

   

I köplagskommentaren till 63 § anför Ramberg att den norska 63 § köplagen 

går längre än den svenska bestämmelsen och ger konkursboet en tvingande rätt 

att inträda i gäldenärens avtal. I norsk rätt kan konkursboets inträdesrätt inte 

avtalas bort genom en klausul i köpeavtalet mellan gäldenären och den sol-

venta medkontrahenten om att ena partens konkurs ger den andra parten häv-

ningsrätt, oavsett om fullgörelse kan påräknas eller inte. Ramberg menar vidare 

att det finns flera skäl till att man inte infört en motsvarande bestämmelse i den 

svenska KöpL. Ett av skälen är att detta skulle innebära en avvikelse från 

principen om att KöpL bestämmelser till sin helhet är dispositiv enligt regeln 

om avtalsfrihet i 3 §. Det andra skälet är att det ändå inte går att generellt 

garantera konkursboet en möjlighet att faktiskt inträda i konkursgäldenärens 

köpeavtal. Som tredje skäl anförs att denna fråga har ett alltför nära samband 

med de konkursrättsliga reglerna om återvinning för att kunna lösas på ett lag-

tekniskt sätt inom ramen för den köprättsliga regleringen.
32

  

Ramberg uttalar vidare att förhållandena kan variera tämligen stort i olika typ-

fall. I situationen då en säljares hävningsintresse begränsas till att kunna undgå 

ett avtal som är oförmånligt för honom men som i motsvarande grad kan vara 

förmånligt för konkursboet, kan det starkt ifrågasättas om medkontrahenten ska 

kunna komma ifrån avtalet då konkursboet ställer godtagbar säkerhet för sin 
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 Köplagen 1995, s. 54 ff., samt 152 ff. 
32

 Köplagen 1995 s. 606 f. 
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fullgörelse. I detta fall innebär hävningen att den solventa parten gör en vinst 

på grund av konkursen till direkt skada för övriga borgenärer. Han menar att 

situationen är väsentligen annorlunda när det är säljaren som försätts i konkurs. 

Köparens krav utgör då en naturaprestation och konkursboets fullgörelse blir 

normalt inte likvärdig med en fullgörelse från en solvent säljare. Om köparen 

blir tvungen att stå fast vid avtalet löper denne en stor risk att säljarens konkurs 

kommer att innebära olägenheter för köparen, eftersom konkursboet inte utan 

vidare kan fullgöra säljaren prestation. Detta är särskilt framträdande i 

tillverkningsavtal eller vid avtal där säljaren har en skyldighet att avhjälpa fel 

enligt KöpL bestämmelser eller lämnade garantier. Han anför att det är just i 

dessa typer av avtal som klausuler med hävningsrätt vid konkurs är särskilt 

vanligt förekommande. Ramberg anser att eftersom klausulerna ger köparen ett 

befogat skydd saknas anledning att åsidosätta dem. Konkursboet kommer 

också i åtskilliga fall att sakna möjligheter att inträda i gäldenärens avtal 

eftersom en garanti för avtalsenlig fullgörelse inte kan lämnas av kon-

kursboet.
33

 

Ramberg pekar sedan på möjligheten att tillämpa 36 § avtalslagen. Han anför 

att det skulle vara möjligt att ogiltigförklara avtalsklausulen på den grunden att 

klausulen innebär en nackdel för tredje man, i detta fall konkursboet som före-

trädare för borgenärskollektivet. Om avtalsvillkor i det enskilda fallet medför 

ett oskäligt resultat för endera parten, är det möjligt att tillämpa 36 § avtals-

lagen för att jämka dessa villkor i ett köpeavtal, på samma sätt som för andra 

typer av avtal. Han menar dock att synsättet inte kan anses vara principiellt 

riktigt eftersom att en avtalspart som vid avtalsingåendet inte befarar konkurs, 

saknar anledning att beakta andra intressen än sina egna.
34

  

4.3 Hellner 

 

Hellner anser att inget hindrar en avtalspart från att vid ingåendet av ett köpe-

avtal förbehålla sig en vidare rätt än vad som ges i 63 § KöpL. Han anför att av 

vissa förespråkare ska inträdesrätten vara tvingande till konkursboets fördel 
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 Köplagen 1995 s. 607 f. 
34

 Köplagen 1995 s. 607 f. 
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eftersom detta följer den ”sak- och konkursrättsligt färgade grundsynen” på 

reglerna. Han hänvisar till ställningstaganden gjorda av Håstad och Möller. 

Hellner menar dock att frågan måste avgöras med sedvanliga juridiska metoder 

och inte genom att man ansluter till den ena eller andra ”grundsynen”. Han 

anför att det som talar mot antagandet att det skulle finnas en allmän tvingande 

inträdesrätt för konkursboet är att konkursen innebär för vissa kontrakts-

förhållanden att avtalet upphör att gälla. Han hänvisar till reglerna i KommL. 

”Varför skulle det då inte finnas rätt att träffa motsvarande avtal i andra kon-

traktsförhållanden?”  Hellner menar vidare att 36 § avtalslagen skulle kunna 

användas i fall dessa klausuler anses oskäliga.
35

   

4.4 Håstad och Möller  

 

Håstad anser att 63 § KöpL binder avtalsparterna oavsett vad de avtalat. Det 

som talar för att bestämmelsen är tvingande är enligt honom att avtal om häv-

ning inte kostar parterna någonting. Tvärtom kan parten som går med på att 

motparten har hävningsrätt vinna fördelar och få ett mer fördelaktigt avtal till 

stånd genom att beröva sina konkursborgenärer möjlighet till inträdesrätt. 

Håstad anför att ”avtal som har sin udd riktad bara mot konkursborgenärerna 

brukar inte vara sakrättsligt giltiga”. Skäl mot klassificeringen av be-

stämmelsen som tvingande är enligt Håstad att incitament skulle finnas för den 

solventa motparten att häva innan konkursutbrottet så fort en sådan grund upp-

kommer, för att få en bättre förhandlingsposition mot gäldenärens konkursbo. 

Han anför också att konkursboets inträde i gäldenärens avtal innebär ett gälde-

närsbyte, något som borgenären som huvudregel ska samtycka till innan.
 36
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 Speciell avtalsrätt II 2004, s. 89 f. 
36

 Håstad sakrätt, s. 394, se även NJA 2010 s. 725 där Håstad framför sin åsikt om 

inträdesrättens tvingande natur. Ett aktiebolag levererade el till en privatpersons villabostad 

och då denne försattes i konkurs erbjöds bolaget att inträda i avtalet, detta avböjde emellertid 

boet. Sedan bolaget avbrutit el-överföringen begärde konkursboet att få träffa nytt avtal eller att 

bolaget återinkopplade anläggningen enligt gäldenärens avtal mot att konkursboet övertog 

betalningsansvaret från dagen för återinkopplingen. Bolaget krävde emellertid som villkor att 

boet betalade gäldenärens el-räkningar hänförliga till tiden innan konkursutbrottet. 

Konkursboet väckte då talan om att bolaget skulle förläggas vid vite att teckna avtal med boet 

om tillhandhållande av elöverföring till villan. Konkursboet återkallade sedan talan i HD då 

tomträtten där villan stod hade överlåtits. Själva sakfrågan i HD blev processuell nämligen hur 

rättegångskostnaderna skulle fördelas. Håstad resonerar dock avseende sakfrågan och hänvisar 

till principen i NJA 1989 s. 206 om att partiellt inträde inte är möjligt och argumenterar för att 

denna inte står i överensstämmelse med regleringen i köplagen. Håstad anför att för succesiva 
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Möller håller med Håstad om bestämmelsen tvingande natur eftersom kon-

kursboet alltid har en rätt att utan massaansvar vägra fullgöra de avtals-

förpliktelser som gäldenären har, men som inte är sakrättsligt skyddade. Möller 

menar att konkursboets inträdesrätt är tvingande och att avtalsklausuler som 

ger säljaren en ovillkorlig hävningsrätt vid köparens konkurs bör anses 

ogiltiga. Däremot framhåller han att ett avtal som ger säljaren en rätt att kräva 

säkerhet av boet redan före tiden för avlämnandet, skulle kunna vara giltigt. 

Var man ska dra upp gränserna för det avtalsbara området i övrigt menar han är 

osäkert. Han anför att det är självfallet att en ovillkorlig hävningsrätt som 

tillförsäkras säljaren om köparen skulle gå i konkurs, inställa sina betalningar 

eller på annat sätt visar sig vara insolvent, är fullt verksam mot köparen själv 

om den utnyttjas innan köparen försätts i konkurs. Så långt utgör hävnings-

rätten en del av den dispositiva rätten. Konkursboet skall däremot ha en tving-

ande rätt att inträda och/eller ställa säkerhet om säljaren inte hävt avtalet före 

konkursen. Möllers resonemang bygger mycket på att avtalsparterna inte ska 

kunna avtala om något till nackdel för tredje man och redogör tämligen utför-

ligt för utländsk rätt. Vid en redan inträffad konkurs menar Möller att det 

kollektiva borgenärsintresset och vikten av en förmånlig avveckling, typiskt 

sett väger tyngre än den solventa medkontrahentens intresse av att få häva ett 

för honom oförmånligt avtal.
37

  

4.5 Egen kommentar 

Den huvudsakliga diskussionen har handlat om 63 § placering i en dispositiv 

lagstiftning och om införandet av konkursklausuler ska anses vara en del av 

parternas avtalsfrihet, eller om konkursboets inträdesrätt ska anses vara 

tvingande då avtalsparterna inte ska kunna avtala om nackdel för tredje man. 

Hävningsrätten skulle innebära att konkursboet fråntas den rätt som 63 § KöpL 

ger, nämligen att inträda och ställa säkerhet. Å ena sidan kan hävdas att 

parterna ska kunna avtala om när deras avtalsförhållande ska upphöra och 

kunna använda sin avtalsfrihet om det inte finns direkt tvingande regler. Även 

det faktum att den solventa parten inte har begått något avtalsbrott kan tänkas 

                                                                                                                                                         
leveranser enligt 56 §, den solventa medkontrahenten måste godta att konkursboet endast 

inträder bara beträffande leveranser som ska ske i framtiden. 
37

 Möller, s. 77, och s. 92 ff.  
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tala för att denne är skyddsvärd både innan och efter att en konkurs har 

inträffat. Problematiskt är dock att frågan inte endast berör parterna, 

konkursutbrottet innebär att konkursboet tillkommer som en tredje intressent. 

Det är vid konkursutbrottet som borgenärskollektivets intresse mer konkret 

aktualiseras och det konkursrättsliga perspektivet uppkommer. Vid en stark 

förenkling av det hela kan sägas att Ramberg och Hellner främst intar ett 

kontraktsrättsligt perspektiv. De ser till den solventa medkontrahentens skydd 

och till avtalsparternas möjligheter att kunna utnyttja sin avtalsfrihet och sätta 

den dispositiva KöpL åt sidan genom avvikande bestämmelser i avtalet. Håstad 

och Möller kan sägas inta främst ett konkursrättsligt perspektiv och ser fram-

förallt till konkursboets möjligheter att inträda i avtalet. Boet ska ges möjlig-

heter att inträda i fördelaktiga avtal och på detta sätt ”behålla” avtal för en 

rörelseförsäljning. Möller trycker speciellt på betydelsen av det mervärde som 

borgenärskollektivet kan erhålla genom en rörelseförsäljning, i jämförelse med 

vad en försäljning till ”slaktvärdet” kan inbringa.  Håstad anför särskilt att det 

inte kostar något för avtalsparterna att införa en konkursklausul i köpeavtalet. 

Avtalsparterna kan införa dessa villkor och på så sätt få till stånd ett mer för-

delaktigt avtal.  

Ramberg anför att det skulle vara möjligt att ogiltigförklara konkursklausuler 

med 36 § avtalslagen på den grunden att de är till nackdel för tredje man. Sam-

tidigt menar han att detta synsätt är principiellt oriktigt eftersom att en avtals-

part som vid avtalsingåendet inte befarar konkurs, saknar anledning att beakta 

andra intressen än sina egna. Det sistnämnda får alltjämt anses vara sant, av-

talsparten kommer att se till sina egna intressen. Det är nog få situationer där 

en avtalspart kommer att beakta andra intressen än sina egna vid ett avtals-

ingående. Möjligtvis kan man hävda att avtalsparten även måste beakta mot-

partens intressen, för att få ett avtal till stånd. Men kan hinder anses föreligga 

för att ogiltigförklara en avtalsklausul till nackdel för tredje man, på den 

grunden att avtalsparten inte hade anledning att se till tredje mans intresse? Att 

deras avsikt inte var att inskränka tredje mans rätt förändrar ju inte det faktum 

att avtalet innebär en nackdel för tredje man. Konsekvensen av att anse hinder 

föreligga på grund av att avtalsparterna inte hade anledning att se till tredje 

mans intresse, skulle leda till orimliga resultat. Även om avtalsparterna skulle 



31 
 

anses skyddsvärda för att de inte har anledning att se till andra intressen än sina 

egna vid avtalsingåendet så har de vetskap om att en konkurs innebär att ett 

tredje intresse uppkommer. Att konkursboet inte får möjlighet att använda den 

generella inträdesrätten får ses som en nackdel för tredje man. Avtalsparterna 

kanske inte befarar att någon ska försättas i konkurs men de måste anses vara 

fullt medvetna om att risken finns. De måste även anses medvetna om att kon-

kursförvaltaren ”tar över” vid konkursutbrottet och att gäldenären förlorar 

rådigheten över sina tillgångar, se 3:1 KL. I kommersiella avtal kan det väl inte 

sägas vara helt ovanligt att avtalsparterna bedömer vilken kreditrisk de tar på 

motparten. 

Hellner och Ramberg anför att det inte kan anses föreligga några hinder för 

avtalsparterna om att införa konkursklausuler. Något annat skulle innebära en 

avvikelse från principen om avtalsfrihet som stadgas i 3 § KöpL. Ramberg 

betonar dock att KöpL inte behandlar sakrättsliga effekter utan endast 

obligationsrättsliga. En hänvisning görs till 54 § st. 4, en rent obligationsrättslig 

bestämmelse men som dock överensstämmer med de sakrättsliga reglerna. Han 

menar att inget hindrar att avtalsparterna kommer överens om något annat än 

vad som stadgas i denna bestämmelse, detta är giltigt mellan parterna. Detta 

har dock ingen bäring på den sakrättsliga giltigheten, något som avgörs utom 

ramen för KöpL. Eftersom konkursboet utgör tredje man i förhållande till av-

talsparterna måste hindrandet av boets inträde i gäldenärens avtal och införan-

det av konkursklausuler beröra en sakrättslig aspekt. Om vi godtar att konkurs-

boet kan iträda sig rättigheter och skyldigheter och därmed utgöra ett rätts-

subjekt, måste vi också acceptera att den utgör en tredje man i förhållande till 

avtalsparterna således även till gäldenären själv. Eftersom köplagen inte 

behandlar sakrättsliga aspekter kan köplagens dispositiva karaktär inte sägas 

utgöra ett tyngt vägande skäl till att anse konkursklausuler även giltiga mot 

gäldenärens konkursbo. 

Hellner menar att frågan inte ska avgöras av vilken ”grundsyn” man har till 

frågan utan svaret måste hittas i sedvanliga juridiska metoder. Uttalandet kan 

ses som att han vänder sig mot, vad han menar vara, begrepps jurisprudens. 

Han anför vidare att eftersom en konkurs innebär, för vissa avtalstyper, att av-

talsförhållandet upphör att gälla, det inte skulle föreligga hinder att träffa mot-
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svarande avtal i andra avtalsförhållanden. Till detta kan anföras att lagstiftaren 

för vissa avtalstyper ansett att avtalsförpliktelserna är så pass knutna till gälde-

närens individuella egenskaper att avtalet borde upphöra omedelbart genom 

ena partens konkurs. För andra avtalstyper såsom för köp av lös egendom har 

detta inte ansetts vara fallet. Det är dock problematiskt att konkursboets in-

trädesrätt i avtalsförhållanden är spridda över olika lagstiftningar, detta gör att 

ämnet blir svåröverskådligt.  

Håstad anför till stöd för konkursboets tvingande inträdesrätt att det inte kostar 

parterna något att avtala om hävningsrätt vid ena partens konkurs. Han menar 

att avtalsvillkor som endast har sin udd riktad mot konkursborgenärerna inte 

ska anses vara sakrättsligt giltiga. Konkursklausuler torde anses ha sin udd 

riktad mot konkursborgenärerna då själva konkursen ger den solventa parten en 

ovillkorlig hävningsrätt. Det får vidare anses vara riktigt att avtalsparterna kan, 

såsom Håstad anför, tillförskaffa sig fördelar av att införa klausuler som fråntar 

dennes konkursbo rätt att inträda i köpeavtalet. Det kan emellertid hävdas att 

eftersom gäldenärens konkursbo i andra sammanhang är bundet av vad som 

gäller mellan den solventa parten och gäldenären, detta även ska vara fallet här. 

Man skulle också kunna ifrågasätta tyngden av de fördelar avtalsparterna 

egentligen kan tillförskaffa sig om konkursklausulen gäller för båda parterna i 

avtalet. Klausulen innebär endast att avtalsparterna själva ska kunna bestämma 

när deras avtalsförhållande ska kunna upphöra. Ur den synvinkeln kan det 

knappast synes vara orimligt. 

Håstad anför att det som talar mot 63 § tvingande karaktär är att konkursboets 

inträde i gäldenärens avtal utgör ett gäldenärsbyte, något som borgenären (den 

solventa parten) som huvudregel ska samtycka till innan. Att 63 § KöpL ger 

konkursboet en allmän inträdesrätt kan dock anses innebära att lagstiftaren tagit 

ställning och medgett undantag för konkurssituationen. Håstad anför också att 

konsekvensen av att se 63 § KöpL som tvingande skulle kunna innebära att 

avtalsparterna inför klausuler som ”tidigarelägger” hävningsrätten, detta skulle 

vara negativt för samhället i stort. Mot detta skulle kunna argumenteras att den 

osäkerhet som redan nu råder, avseende konkursklausulers giltighet mot gälde-

närens konkursbo, kan ha fått den effekten.  
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Möller menar att det är självklart att hävningsrätten är dispositiv innan en kon-

kurs, således är det upp till parterna vilka ekonomiska trångmål som ska anses 

vara hävningsgrundande och hur dessa avtalsklausuler ska utformas. Han 

betonar dock att vid konkursutbrottet konkretiseras det kollektiva borgenärs-

intresset och att vikten av en förmånlig avveckling typiskt sätt väger tyngre än 

den solventa partens intresse av att häva ett oförmånligt avtal. Enligt Möller är 

det särskilt viktigt för konkursförvaltaren att kunna behålla förmånliga avtal 

när en rörelseförsäljning ska ske. Argumentet att inte försvåra för 

rörelseförsäljningar synes vara berättigat eftersom värdeförstöringen 

minimeras. Möllers ställningstagande att det kollektiva borgenärsintresset 

väger tyngre än den solventa partens intresse av att häva avtalet, är dock en 

intresseavvägning som varken lagstiftaren eller Högsta Domstolen [cit. HD] 

ännu tagit ställning till. 

Någon samstämmighet föreligger således inte i den rättsvetenskapliga 

doktrinen. Frågan om 63 § dispositiva karaktär kommer att beröras mer under 

diskussionen i avsnitt 6. I nästa avsnitt kommer istället att undersökas vilket 

skydd KöpL ger den solventa parten då dennes motpart blir insolvent. Ska den 

solventa medkontrahenten få nöja sig med att agera innan konkursen om 

dennes inte vill se ett inträde från gäldenärens konkursbo? 
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5. Den solventa medkontrahenten möjlighet att skydda sig 

innan konkursutbrottet 

 

Den solventa medkontrahenten måste anses vara medveten om den risk som 

finns för att motparten kan försättas i konkurs, att detta resulterar i att 

gäldenärens tillgångar omhändertas av konkursförvaltaren. Vidare innebär 

gäldenärens konkurs att – om inget avtalats mellan parterna – konkursboet ges 

en rätt att inträda i avtalet. Det skulle kunna hävdas att den solventa parten - 

om denne inte vill se ett inträde från gäldenärens konkursbo - får nöja sig med 

att vidta åtgärder och häva köpeavtalet innan konkursutbrottet när gäldenären 

visar tecken på obestånd. Vilka rättigheter ger KöpL en avtalspart då motparten 

blir insolvent? Eftersom gäldenären är på obestånd före denne försätts i 

konkurs så torde det vara rimligt att utgå ifrån denna omständighet. Visserligen 

kan avvikelser från KöpL göras i ett avtal, detta får dock anses vara upp till 

varje enskild part att avtala bort sin rätt. Den dispositiva regleringen utgör ändå 

en utgångspunkt för de avtalsslutande parterna. 

5.1 Allmänt 

 

Ur den solventa partens perspektiv utgör gäldenärens insolvens ett befarat 

kontraktsbrott mot vilket han behöver skydd. Köplagens bestämmelser har i 

stor utsträckning också utformats utifrån detta perspektiv och för att skydda 

den solventa medkontrahenten. I KöpL återfinns möjlighet att inställa full-

görelsen och hålla inne sin prestation, se den passiva stoppningsrätten i 61 § 

och att häva avtalet redan innan tiden för fullgörelse, se hävningsrätt vid be-

farat avtalsbrott i 62 §.  I stort sett behandlas insolvens hos någon av parterna 

som en av andra omständigheter som utgör befarat kontraktsbrott. Konkurs kan 

ur kontraktsättslig synpunkt beskrivas som ett extrem fall av insolvens. Ob-

serveras bör dock att perioden mellan gäldenärens konstaterade insolvens och 

dennes försättande i konkurs kan vara kort, särskilt om det är gäldenären själv 

som lämnar in konkursansökan.
38

 

 

                                                           
38
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5.2 Stoppningsrätten 

 

Det finns sedvanliga köprättsliga regler som en part kan använda för att skydda 

sin ställning i ett köpeavtal, t.ex. säljarens detentionsrätt i 10 § KöpL och 

köparens rätt att innehålla betalning i 49 § 1 st. 2 men. KöpL. Det vanliga är 

dock att prestationerna inte ska fullgöras samtidigt, säljaren kan ge kredit eller 

köparen betala i förskott, i dessa situationer ger ovannämnda bestämmelser 

inget skydd.
39

 I 61 § KöpL återfinns den s.k. passiva stoppningsrätten och ser 

ut på följande vis;  

61 § 

Visar det sig efter köpet att en parts handlingssätt eller ekonomiska för-

hållanden är sådana, att det finns starka skäl att anta att han inte kommer att 

uppfylla en väsentlig del av sina förpliktelser, får motparten för sin del inställa 

fullgörelsen och hålla inne sin prestation. 

Har säljaren redan avsänt varan och visar det sig att sådana förhållanden som 

avses i första stycket föreligger på köparens sida, får säljaren hindra att varan 

lämnas ut till köparen. Detta gäller även om köparen har tagit emot transport-

dokument avseende varan. 

Den som inställer fullgörelsen eller hindrar att varan lämnas ut skall genast 

meddela motparten detta. Om han inte gör det, har motparten rätt till ersätt-

ning för den skada som han lider genom att ett sådant meddelande inte har 

lämnats i tid. 

Den som har inställt sin fullgörelse eller hindrat att varan lämnas ut skall fort-

sätta fullgörelsen, om motparten ställer godtagbar säkerhet för sin fullgörelse. 

Bestämmelsen återfinns nedanför huvudrubriken ”befarat avtalsbrott” och 

underrubriken ”stoppningsrätt”. Både köparen och säljaren kan använda den 

passiva stoppningsrätten.  Enligt bestämmelsens första stycke får en part 

inställa sin fullgörelse och hålla inne sin prestation om det efter köpet visar sig 

att en ”parts handlingssätt” eller ”ekonomiska förhållanden” är sådana, att det 

finns starka skäl att anta denne inte kommer att uppfylla en väsentlig del av 

sina förpliktelser. Andra stycket behandlar det fall då säljaren redan avsänt 
                                                           
39

 Håstad köprätten, s. 176. 
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varan och de förhållanden som avses i första stycket visar sig efter att varan 

skickats iväg. Detta ska ses i ljuset av bestämmelsen i 10 § andra stycket inne-

bärande att säljaren har rätt att hålla inne sin vara till dess att han fått betalt 

(detentionsrätten). Denna rätt medför dock inte att han får underlåta att sända 

iväg den. En annan sak är om det visar sig redan innan varan avsänts att 

säljaren har stoppningsrätt enligt 61 § första stycket och därmed kan undgå 

skyldigheten att sända iväg varan. Stoppningsrätten utgör på så vis ett viktigt 

komplement till säljaren detentionsrätt. Således kan det även i de fall då 

säljaren inte medgivit kredit med betalningen vid försändningsköp bli aktuellt 

att använda stoppningsrätten. I tredje stycket stadgas att den som utnyttjar sin 

stoppningsrätt är skyldig att ”genast meddela motparten detta”. En skade-

ståndsskyldighet kan uppstå om part försummar att meddela. Slutligen före-

skrivs i fjärde stycket att motpartens ställande av godtagbar säkerhet fråntar 

partens möjlighet att utöva stoppningsrätt.
40

 

För säljarens del bygger en kreditförsäljning på förväntningar om köparens 

vilja och förmåga att betala. Om dessa förutsättningar brister efter avtalets in-

gående är det inte rimligt att säljaren måste fullgöra kreditförsäljningen med 

risk att köparen helt eller delvis inte betalar priset för varan. Detta är bak-

grunden till stoppningsrätten i 61 §. Den stoppningsberättigade parten undgår 

ansvar för försenad fullgörelse eftersom tidpunkten för fullgörelsen för dennes 

prestation förskjuts. Om en part missbedömer förutsättningarna för att utöva 

stoppningsrätten kan påföljder för dröjsmål riktas mot honom i vanlig ordning, 

t.ex. hävning eller skadestånd. Utövandet av stoppningsrätten är dock ingen 

definitiv disposition utan kan återtas när som helst.
41

  

Det ska finnas starka skäl att anta att motparten inte kommer att uppfylla en 

väsentlig del av sina förpliktelser. Observeras bör att denna väsentlighet inte är 

den samma som i exempelvis 25, 39, 54, 55 §§ KöpL. Även om det avtalsbrott 

som riskeras inte skulle ge hävningsrätt, kan det således finnas skäl att medge 

stoppningsrätt. Det handlar dock inte om oväsentliga avvikelser som utan 

olägenhet kan rättas till, exempelvis fel i varan som utan hinder kan avhjälpas 

efter avlämnandet.
42

 Bedömningen huruvida det finns starka skäl att anta ett 
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 Köplagen 1995, s. 586 f. 
41

 Köplagen 1995, s. 592 ff. 
42

 Köplagen 1995, s. 591 f. 
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avtalsbrott och således om stoppningsrätt föreligger, ska ske objektivt med 

hänsyn till de omständigheter som parten med fog kunnat utgå ifrån.
43

 

Säljarens stoppningsrätt aktualiseras vanligtvis p.g.a. köparens ”ekonomiska 

förhållanden”. Att köparens betalningsförmåga är svag eller att någon annan 

omständighet föreligger som gör att köparens betalningsvilja kan ifrågasättas, 

kan ge säljaren starka skäl att anta att köparen inte kommer att fullgöra sin del 

av avtalet. Att köparen har ställt in sina betalningar eller på annat sätt förklarat 

sig vara insolvent utgör som regel tillräcklig grund för att säljaren ska utöva sin 

stoppningsrätt.
44

 Bestämmelsen motsvarighet var 39 § i 1905 års KöpL. I 

bestämmelsen återfanns en uppräkning av exempel som ansågs innebära 

obestånd hos köparen och således utgöra starka skäl att anta att priset för varan 

inte skulle komma att betalas på riktigt sätt. Den nu gällande 61 § gäller till 

förmån både för köparen och säljaren, pga. detta görs numera ingen uppräkning 

eftersom det är svårt att sammanfatta säkra fall där säljaren inte kommer att 

fullgöra sin prestation. De typfall som återfanns i 39 § bör emellertid alltjämt 

vara av intresse och om sålunda köparen blivit försatt i konkurs, ackords-

förhandling inletts, utmätningsförsök inte givit resultat eller om han inställt 

betalningarna, utgör detta, typiskt sett, starka skäl att anta att han inte kommer 

att fullgöra en väsentlig del av sina förpliktelser.
45

 Stoppningsrätten gäller tills 

det att ”varan lämnas ut till köparen”. I lagmotiven framhålls emellertid att det 

kan förekomma omständigheter i det enskilda fallet som gör att stoppnings-

rätten faller bort.
46

 

Köparens stoppningsrätt är dock svårare att bedöma. Säljarens ekonomiska 

förhållanden, såsom bristande betalningsförmåga, kan ge köparen stoppnings-

rätt. I lagmotiven anges särskilt att detta kan vara fallet om avtalet är ett till-

verkningsköp, exempelvis då säljaren inte har förmåga att anskaffa materialet 

för tillverkningen. Säljarens betalningssvårigheter har inte samma betydelse då 

leverans skall ske från eget lager. Omständigheterna i det konkreta fallet är 

avgörande för bedömningen av om stoppningsrätt föreligger.
47
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 Håstad köprätten, s. 178. 
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 Prop. 1988/89:76  s. 177 f. 
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 Köplagen 1995, s. 588 f. 
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Det är emellertid svårt för köparen att få kännedom om säljarens förhållanden 

till den grad att det utgör tillräcklig grund för den bedömningen som skall 

göras enligt 61 §. I de fall där säljaren ska anskaffa varan från annan och köpa-

ren fått vetskap om att säljaren inte lyckats göra detta i tid för att kunna full-

göra leveransen till köparen på avtalsenligt sätt, har i lagmotiven angetts som 

exempel på fall där köparens stoppningsplikt kan aktualiseras. Detta är särskilt 

framträdande vid tillverkningsköp, där säljaren många gånger behöver träffa 

avtal med underleverantör för att kunna fullgöra tillverkningen och leverans till 

köparen.
48

 Både befarat dröjsmål med avlämnandet och befarat fel i varan kan 

aktualisera köparens stoppningsrätt.
49

  

Insolvens hos part är ett sådant ekonomiskt förhållande som typiskt sätt ger 

stoppningsrätt. Hellner menar dock att så inte alltid behöver vara fallet. Om 

avtalet är mycket förmånligt för den insolventa parten och det på denna grund 

saknas ”starka skäl” att anta att denne part inte kommer att uppfylla en väsent-

lig del av sina förpliktelser, saknas stoppningsrätt.
50

  

Stoppningsrätten gäller endast så länge motpartens ekonomiska förhållanden 

eller handlingssätt innebär starka skäl att anta att han inte kommer att fullgöra 

en väsentlig del av sina förpliktelser. Beroende på hur omständigheterna ut-

vecklas kan en part få rätt att häva köpet enligt 62 § KöpL. Stoppningsrätten 

kan på så vis vara ett första steg innan hävning.
51

 

Enligt 61 § har både köparen och säljaren en möjlighet att ställa godtagbar 

säkerhet för fullgörelsen och på så vis förhindra att motparten utnyttjar sin 

stoppningsrätt. Köparens ställande av säkerhet innebär normalt inga problem 

utöver att bedöma kreditvärdigheten. Problem kan dock uppstå för att avgöra 

vad som är godtagbar säkerhet för fullgörelsen av säljarens prestation. I 

lagmotiven anges ”att säljaren, för att undanröja de förutsättningar som ger 

köparen stoppningsrätt enligt förevarande paragraf, måste ställa säkerhet för 

betalningen av den skadeståndsskyldighet som kan följa av ett kommande 

avtalsbrott”.
52
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5.3 Hävning vid befarat avtalsbrott 

 

62 § KöpL lyder enligt följande; 

Står det klart att det kommer att inträffa ett avtalsbrott som ger en part rätt att 

häva köpet, får denne häva redan före tiden för fullgörelsen. Hävningen är 

dock utan verkan, om motparten genast ställer godtagbar säkerhet för sin full-

görelse. 

Enligt 62 § har en part rätt att häva köpeavtalet redan före tiden för fullgörelsen 

om det står klart att det kommer att inträffa ett avtalsbrott som ger honom rätt 

att häva. Det räcker således inte att ena parten misstänker att ett hävnings-

grundande avtalsbrott kommer inträffa, det måste stå klart att det kommer att 

göra det.
53

 Bedömningen huruvida det står klart att ett hävningsgrundande 

avtalsbrott kommer att inträffa, ska ske på grundval av de omständigheter som 

den hävande parten hade fog att utgå ifrån vid tidpunkten för hävnings-

förklaringen.
54

  

I 1905 års köplag saknades bestämmelser om köparens hävningsrätt på grund 

av befarat avtalsbrott. Möjligheten fanns emellertid även då men stöd fick 

sökas i allmänna rättsgrundsatser om befarade avtalsbrott. Det allmänna 

uttrycket ”står det klart” anger förutsättningarna för hävningsrätten och syftar 

på sannolikheten för att det ska föreligga ett hävningsgrundande avtalsbrott. I 

lagkommentaren har angetts att uttrycket kanske inte bör dras alltför hårt men 

att stränga krav kan ställas på prognosen och bevisningen. I 62 § ges ingen ex-

emplifiering av omständigheter som kan tänkas ligga till grund för prognosen 

om det befarade avtalsbrottet. I 61 § anges ”en parts handlingssätt eller ekono-

miska förhållanden”. Bestämmelsen tar sikte på befarat avtalsbrott överlag och 

begränsar sig inte till motpartens insolvens. En insolvent köpare innebär typiskt 

sett att säljaren har rätt att häva för befarat avtalsbrott. Något annorlunda blir 

det om det är säljaren som är insolvent. Visserligen kan obestånd även innebära 

att säljaren kommer att göra sig skyldig till hävningsgrundande avtalsbrott men 

det torde vara svårare att hävda att det står klart att så kommer bli fallet. I lag-

kommentaren nämns typfall där 62 § kan vara tillämplig, nämligen när köparen 
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fått veta att varan som säljaren ska leverera är felaktig och att denne inte har 

någon möjlighet att skaffa en ersättningsvara. Eller fall där anskaffningen av en 

ersättningsvara är möjlig men först efter sådant dröjsmål som ger köparen häv-

ningsrätt. I 62 § andra meningen stadgas att hävningen förlorar sin ”verkan” 

om motparten genast ställer godtagbar säkerhet för att han kommer att fullgöra 

köpet.  Detta är ett uttryck för att en hävning är en definitiv disposition och att 

en hävningsförklaring inte kan tas tillbaka sedan den mottagits av adressaten, 

jfr med stoppningsrätten. Den part som oriktigt häver avtalet begår ett avtals-

brott som kan ge den andra parten rätt till hävning och skadestånd.
55

 

I lagkommentaren till 62 § framhålls att rätten till hävning begränsas genom att 

säljaren inte kan utöva denna rätt när varan kommit i köparens besittning. 62 § 

ska således läsas tillsammans med 54 § fjärde stycket där begränsningen i häv-

ningsrätten framkommer. Om motparten genast ställer godtagbar säkerhet är 

hävningen emellertid utan verkan. 62 § utgör ett komplement till stopp-

ningsrätten i 61 §, och skapar möjlighet att minska skadeverkningarna av det 

förväntade avtalsbrottet.
56

  

För tillverkningsköpet måste även 26 § beaktas som begränsningar hävnings-

möjligheten för särskilt anskaffade eller tillverkade varor. Köplagens 26 § ser 

ut på följande sätt:  

”Avser köpet en vara som skall tillverkas eller skaffas särskilt för köparen efter 

dennes anvisningar eller önskemål och kan säljaren inte utan väsentlig förlust 

tillgodogöra sig varan på annat sätt, får köparen häva köpet på grund av 

säljarens dröjsmål endast om hans syfte med köpet är väsentligen förfelat 

genom dröjsmålet”.  

Vid sådana köp som avses innebär en hävning typiskt sett en värdeförstöring 

för säljaren om han inte kan tillgodogöra sig varan på annat sätt. Det måste 

dock röra sig om en vara som ”skall tillverkas eller skaffas särskilt för köparen 

efter dennes anvisningar eller önskemål”. Om köpet avser en standardvara 

som säljaren ska tillverka innebär det inte någon egentlig skillnad jämfört med 
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en varuförsäljning som avser en vara som säljaren ha i lager. Vad som i be-

stämmelsen menas med säljarens väsentliga förlust nämns inte i lagtexten, i 

lagförarbetena anges dock som exempel att säljaren är tvungen att sälja varan 

till ”skrotpris”. Köparens hävningsrätt inskränks i 26 § jämfört med huvud-

regeln i 25 § första stycket med formuleringen att köparens avtalssyfte genom 

dröjsmålet skall ha blivit väsentligen förfelat. Med väsentligen förfelat avtals-

syfte menas att köparen på grund av dröjsmålet med avlämnandet får ingen 

eller endast obetydlig nytta av varan. I lagmotiven anges som exempel att den 

vara som köparen beställt ska användas vid ett speciellt tillfälle och att dröjs-

mål med leveransen gör att köparen inte längre har någon användning för 

den.
57

  

5.4 Egen kommentar  

 

Teoretiskt sett skulle gäldenärens insolvens generellt kunna innebära att både 

en köpare och säljare skulle kunna bibehålla sakrättsligt skydd genom den 

passiva stoppningsrätten och få till stånd en hävning genom 62 §. Då finns 

inget avtal som konkursboet kan inträda i. Men förutom att perioden mellan 

konstaterad insolvens hos part och dennes försättande i konkurs kan vara kort, 

utgör rekvisiten för insolvens också ett problem. Insolvens hos part är något 

som utåt sett är svårt att upptäcka, i de allra flesta fall utgör det en bedömning 

av gäldenärens framtida förmåga att infria sina penningförpliktelser. Således 

skulle köparens insolvens som huvudregel kunna innebära att en solvent säljare 

kan skydda sig innan konkursen, men även här finns undantag, såsom Hellner 

anför kan - om avtalet är väldigt förmånligt för gäldenären - stoppningsrätten 

och hävningsrätten utebli.  Säljarens insolvens skulle i allt färre fall kunna 

resultera i att köparen tillerkänns stoppningsrätt och hävning enligt 62 §. Detta 

ligger i linje med att insolvensbedömningen utgår ifrån en parts oförmåga att 

infria penningförpliktelser. Till detta kommer även att den solventa 

medkontrahenten riskerar att dra på sig skadeståndsskyldighet vid ett felaktigt 

utövande av stoppningsrätt eller hävning. Även om motpartens insolvens 

typiskt sett skulle kunna innebära att den solventa parten kan använda 61 § och 
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62 § så torde – särskilt för köparens del - flertalet undantag därifrån i praktiken 

urholka skyddet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



43 
 

6. Diskussion 

 

En del av syftet med detta arbete är att utreda huruvida konkursklausuler i till-

verkningsköp - enligt gällande svensk rätt - är giltiga mot gäldenärens kon-

kursbo. Kan den solventa parten häva avtalet eller ska konkursboet ges en rätt 

att inträda i tillverkningsköpet? Frågeställningen innebär en kollision mellan 

kontraktsrätt och konkursrätt och kan sägas utgöra den grundläggande pro-

blematiken. Den principiella frågan om 63 § dispositiva karaktär är avgörande 

för att kunna uttala sig om gällande rätt huruvida konkursklausuler i tillverk-

ningsköp även binder gäldenärens konkursbo. Eftersom den principiella frågan 

är rättsligt oklar går det inte heller att besvara denna fråga, rättsläget är således 

även här oklart. Ett resonemang får då föras de lege ferenda. 

Om konkursklausuler i tillverkningsköp skulle anses giltiga även mot gälde-

närens konkursbo skulle detta innebära att konkursboet fråntas den inträdesrätt 

som finns i 63 § KöpL. Bestämmelsen tillerkänner konkursboet en inträdesrätt 

och en möjlighet att förhindra att motparten häver p.g.a. befarat avtalsbrott 

baserat på gäldenärens insolvens samt försättande i konkurs. Eftersom kon-

kursboet erkänns såsom ett rättsubjekt och kan iträda sig rättigheter och 

skyldigheter måste boet också erkännas såsom en tredje man i förhållande till 

avtalsparterna och således i förhållande till gäldenären själv.  Eftersom kon-

kursboet accepteras som en tredje man i förhållande till avtalsparterna måste 

frågan sägas ha en sakrättslig aspekt. Det tyngsta skälet för att se konkursboets 

inträdesrätt enligt 63 § som dispositiv är att bestämmelsen återfinns i en 

dispositiv lagstiftning. Ramberg konstaterar att KöpL inte befattar sig med de 

sakrättsliga effekterna av ett köp, endast att bestämmelserna i KöpL i vissa fall 

kan överensstämma med de sakrättsliga reglerna. KöpL behandlar alltså endast 

obligationsrättsliga regler och befattar sig inte med sakrättsliga effekter. 

Författaren menar således att 63 § placering i den dispositiva KöpL inte kan 

anses utgöra ett starkt vägande skäl för att anse konkursboets inträdesrätt som 

dispositiv. 

Att generella regler inte finns i konkurslagen utan i olika kontraktsrättsliga 

lagar innebär dock, att för de avtalstyper där lagreglering inte finns, en analogi 

från 63 § kan bli aktuell. Ställningstagandet huruvida konkursboets inträdesrätt 
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enligt 63 § ska anses dispositiv får således en mer långtgående konsekvens än 

att endast beröra köpeavtal och tillverkningsköp. Frågan innefattar en sådan 

grundläggande intressekonflikt att det bör ske inom ramen för en utförlig lag-

stiftningsutredning för att belysa hela det omfattande området, där ett 

ställningstagande slutligen måste göras. Att få klarhet i frågan torde vara högst 

önskvärt oavsett vilket ställningstagandet blir. Författaren tar således ingen 

generell ståndpunkt huruvida inträdesrätten enligt 63 § ska anses dispositiv. 

Det kan hävdas att den solventa medkontrahenten får använda möjligheten till 

att bibehålla sakrättsligt skydd och få till stånd en obligationsrättsligt giltig 

hävning innan konkursutbrottet, om den solventa parten inte vill se ett inträde 

från konkursboet. I detta fall har konkursboet inget avtal som den kan inträda i. 

Den solventa parten måste anses medveten om risken att den andra parten kan 

försättas i konkurs. Även vetskapen om att gäldenären förlorar rådigheten av 

sina tillgångar och att konkursförvaltaren ”tar över” torde den solventa parten 

ha kunskap om. Den solventa parten har teoretiskt sett möjligheter att häva 

avtalet eller på andra sätt skydda sig innan konkursen. KöpL ger den solventa 

parten rätt att bibehålla sakrättsligt skydd genom den passiva stoppningsrätten 

och möjlighet att häva för befarat avtalsbrott innan konkursen. Det är dock 

endast vid en fullgjord hävning med ett bibehållet sakrättsligt skydd som 

konkursboets möjlighet till inträde utsläcks. I praktiken får det dock synas vara 

tämligen svårt för den solventa motparten att häva enligt 62 §. Det ska stå klart 

att ett hävningsgrundande avtalsbrott kommer att inträffa. Samtidigt är det 

tämligen svårt för den solventa parten att upptäcka gäldenärens insolvens 

eftersom den oftast bygger på en prognos om framtiden. Även om det står klart 

att gäldenären är insolvent så innebär inte det med säkerhet att den solventa 

parten har rätt att använda stoppningsrätten enligt 61 § eller att häva enligt 62 

§. Omständigheterna i det enskilda fallet kan göra att rätten faller bort. Den 

insolventa parten har även möjlighet att ställa säkerhet och på så vis avvärja 

hävningsrätten. Således ter sig 61§ och 62 § inte utgöra ett särskilt bra skydd, 

inte minst med beaktande av att den solventa parten kan ådra sig skadestånds-

skyldighet vid en felbedömning.  

Författaren menar istället att två typsituationer kan urskiljas där följande 

resonemang kan föras då konkursklausuler är uppställda i tillverkningsköp. 
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Det kan konstateras att det föreligger en klar intressekonflikt mellan å ena 

sidan den solventa partens intresse att häva och komma ifrån den risk som 

motpartens konkurs innebär, å andra sidan borgenärskollektivets intresse av en 

förmånlig avveckling och största möjliga utdelning. Här är intresset av att inte 

förhindra en rörelseförsäljning särskilt viktig. I avsnitt 2 har de olika intressena 

redogjorts för som aktualiseras vid en partens insolvens och konkurs. 

Intressena kan dock anses vara mer eller mindre berättigade. Ett inträde från 

konkursboet innebär en mer påtaglig risk för en solvent köpare än vad det gör 

för en solvent säljare. Dels eftersom en solvent säljare ska erhålla en 

penningprestation och att denna prestation likaväl kan erläggas av konkursboet. 

Konkursboet svarar dessutom med massan, således torde en solvent säljare inte 

komma i sämre situation om ett inträde sker från konkursboets del. Att kon-

kursboet skulle inträda på säljarsidan torde finnas mer att invända emot. Det 

finns en betydligt större risk för att konkursboet inte kommer att kunna prestera 

avtalsenligt. Visserligen kan den solventa parten även använda 62 § om befarat 

avtalsbrott gentemot boet eftersom den inte får bättre rätt än vad gäldenären 

hade, men vid inträdet kanske det inte alltid går att konstatera att det står klart 

att konkursboet kommer att begå hävningsgrundande avtalsbrott. Den pre-

station som konkursboet här är skyldig att utföra innefattar inte endast en till-

fällig prestation utan även att ta ett fel- och garantiansvar efter köpets genom-

förande. Avtalspartens incitament att införa konkursklausuler i tillverknings-

köp, synes för en säljares del, främst handla om att skapa en möjlighet att 

kunna häva om avtalet vid konkursutbrottet visar sig vara oförmånligt. Såsom 

Ramberg anför synes detta intresse inte vara skyddsvärt eller berättigat. För 

köparens del skulle viljan mycket väl kunna te sig på samma sätt, det finns 

dock större risk för att denne åsamkas olägenheter än det gör för en solvent 

säljare vid ett inträde från konkursboet. Den solventa köparens intresse att för-

hindra konkursboets inträde synes mer berättigat eftersom detta generellt moti-

verats av att gäldenärens avtalsprestation är alltför knuten till dennes individu-

ella egenskaper. Att konkursklausulen skulle vara giltig mot gäldenärens kon-

kursbo synes vara orimligt i det första fallet men inte i det andra.  

Att inte försvåra för rörelseförsäljningar i konkurs synes vara berättigat p.g.a. 

det mervärde detta kan skapa för borgenärskollektivet. Risken för att detta ska 
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försvåras ska emellertid inte överdrivas. I många fall har den solventa parten 

inget att invända mot att konkursboet inträder och en frivillig uppgörelse kan 

ske. I andra fall kan köpeobjektet införskaffas på annat håll, särskilt om det är 

frågan om en standardvara. Argumentet att inte försvåra för en rörelse-

försäljning i konkurs synes dock vara särskilt träffande om konkursboet såsom 

köpare önskar inträda i tillverkningsköpet och köpeobjektet är speciellt ut-

format för gäldenärens verksamhet. Risken för att verksamheten inte ska kunna 

fortsätta i den mån som gör en rörelseförsäljning möjlig är här särskilt fram-

trädande. Att konkursboet ska ges samma rätt att inträda på ”säljarsidan” synes 

inte vara lika berättigat eftersom ett förhindrat inträde främst skulle innebära 

minskade intäkter för verksamheten. Konkursklausuler bör anses ogiltiga 

gentemot konkursboet då boet önskar inträda på köparsidan och då föremålet 

för köpet är speciellt anpassat till köparens önskemål.  

På motsvarande sätt torde då konkursboet önskar inträda på säljarsidan och 

köpeobjektet är speciellt utformat för den solventa köparen, vara en situation 

då konkursklausuler bör anses giltiga och konkursboet bör således inte tiller-

kännas en inträdesrätt. Här synes risken för att den solventa köparen ska 

åsamkas olägenheter genom att konkursboet utför leveransen av köpeobjektet 

vara särskilt märkbar. Samtidigt torde argumentet om att inte försvåra för 

rörelseförsäljningar inte vara lika starkt då det som gäldenärens verksamhet går 

miste om, genom nekat inträde, främst utgör minskad lönsamhet. 
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