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1. Inledning

1.1 Bakgrund

År  2009  återinförde  lagstiftaren  företagshypoteket  som  prioriterad  säkerhetsform  och  stärkte 

samtidigt dess säkerhetsvärde. Tanken var att förbättra möjligheterna för näringsidkare att få kredit 

genom att ge säkerheten i företagens tillgångar särskild förmånsrätt i utmätning och konkurs. För 

att detta inte bara skulle drabba de oprioriterade borgenärerna i konkurs gjordes samtidigt ett antal  

följdändringar.  En  noterbar  sådan  var  att  statens  fordran  på  återkrav  avseende  utbetalda 

lönegarantimedel  förlorade  den  tidigare  automatiska  kopplingen  till  de  ersatta  lönernas 

förmånsrätt. Statens fordran blev alltså att anse som oprioriterad.

   Ett viktigt förfarande vid företagsrekonstruktion är offentligt ackord, vilket innebär en tvångsvis 

nedsättning av borgenärernas fordringar. För att en fordran skall ingå i ett offentligt ackord krävs 

att  den  till  karaktären  är  icke  säkerställd,  oprioriterad  och  uppkommen före  den  tidpunkt  då 

rekonstruktionsgäldenären ansökte  om  rekonstruktion.  Då  det  utgått  lönegaranti  under  en 

rekonstruktion hade statens regressfordran tidigare varit undantagen offentligt ackord, men genom 

lagändringen skapades osäkerhet. Hur skall statens fordran egentligen hanteras i offentligt ackord? 

Trots åtminstone två  möjligheter  till  tydliggörande från högsta instans,  är  frågan alltjämt icke 

avgjord.

1.2 Syfte och frågeställningar

Syftet med denna uppsats är att belysa tillämpningen av reglerna om offentligt ackord i fråga om 

statens regressfordran avseende utbetalad lönegaranti. Detta kräver att förutsättningarna för, och 

reglerna  om,  företagsrekonstruktion,  offentligt  ackord  och  lönegaranti  behandlas.  Reglerna 

behandlas separat, och tillämpas sedan på statens regressfordran avseende utbetalad lönegaranti. 

De huvudsakliga frågeställningar som uppsatsen syftar till att besvara är således följande.

• Skall statens regressfordran avseende utbetalad lönegaranti ingå i ett fastställt offentligt 

ackord? 

• För det fall den skall ingå, till hur stor del?

   Frågeställningarna  omfattar  ett  antal  delfrågor.  Framförallt  handlar  det  om  när  statens 

regressfordran  uppkommer  och  huruvida  den  kan  undantas  ett  ackord  tack  vare  sakrättsliga 

principer.
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1.3 Metod och material

Undersökningen är gjord utifrån de gängse rättskällorna, det vill säga lagtext, förarbeten, praxis 

och doktrin.1 Metoden har beskrivits som deskriptivnormativ,2 då den förutsätter att rättsuttolkaren 

i svåra fall (där svaret inte direkt framgår av rättskällorna) bedömer vilken styrka ett argument i en 

enskild rättskälla har i förhållande till motstående sådana. Metoden kräver således ett visst mått av 

subjektiv värdering. Då frågan om statens regressfordran avseende utbetalad lönegaranti och dess 

eventuella nedsättning i ett ackord alltjämt inte är slutligt avgjord av en högsta instans torde en  

sådan metod passa i sammanhanget.

   Utifrån frågeställningens obligationsrättsliga karaktär, skulle man kunna tro att obligations- och 

fordringsrättsligt material skulle komma att ta stort utrymme. Den allmänna obligationsrätten är 

dock inte ett helt fullständigt behandlats område, och det saknas egentligen nyare standardverk.3 

Trots att frågeställningen till viss del är obligationsrättslig, så är det främst i vid mening insolvens-

rättsligt material som undersökts. Detta innebär framförallt förarbetena till lagen (1996:764) om 

företagsrekonstruktion  (FrekL),  lönegarantilagen  (1992:497)  (LGL),  och  förmånsrättslagen 

(1970:979)  (FRL),  men även till  konkurslagen (1987:672)  (KonkL)  och den tidigare  gällande 

ackordslagen (1970:847) (AckL), samt statliga utredningar och doktrin i anslutning till dessa lagar.

   Då uppsatsens frågeställning alltså inte är avgjord i högsta instans har fall av olika dignitet  

undersökts. Domar som direkt behandlar uppsatsens övergripande frågeställning har studerats vid 

tingsrätt, förvaltningsrätt och kammarrätt, men då det är tveksamt vilken vikt man kan lägga vid 

underrättspraxis,  är  de  fallen  framförallt  använda som illustration  och inspiration.  I  fråga  om 

konkurs har frågan om statens regressfordran och lönefordringar i allmänhet avgjorts av Högsta 

domstolen, och då konkursrätten i vart fall i någon mån är lik rekonstruktionsrätten, ingår också 

konkursrättsliga fall i undersökningen.

1.4 Avgränsningar

Ursprungligen var uppsatsen tänkt att ha ett komparativt inslag, såtillvida att den svenska reg-

leringen om lönegarantiregress och offentligt ackord skulle utvärderas utifrån EU:s förbud mot 

statsstöd i artikel 107 och 108 Fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (FEUF). Under 

arbetets gång har det emellertid blivit uppenbart att statsstödsfrågan är mycket mera komplex än 

1 Metoden har på sina håll betecknats som rättsdogmatisk, se t.ex. Peczenik, SvJT 2005 s. 249. Här undviks dock 
denna beteckning, då det inte tycks finnas någon konsensus kring vad rättsdogmatisk metod faktiskt innebär, se 
t.ex. Sandgren, TfR 2005 s. 649 ff.

2 Se Peczenik, SvJT 2005 s. 250.
3 Se Hagelbergs konstaterande i JT 1989-90 s. 562, och Mellqvist påpekande dryga tjugo år senare i JT 2012-13 s. 

238.
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vad den kan verka, och att den väl skulle kunna behandlas i en egen uppsats. Efter noga över-

vägande är uppsatsen därför avgränsad till att omfatta endast svensk inhemsk rätt, vilket innebär 

att de EU-rättsliga reglerna om statsstöd lämnas utanför uppsatsens ram.

   Det förutsätts att läsaren har viss kunskap om insolvensrätt i stort, vilket motiverar att delen om 

företagsrekonstruktion är kortfattad. Reglerna om konkurs behandlas bara översiktligt, och där det 

har  ansetts  relevant  för  framställningen.  Ackordsförfarande  i  konkurs  behandlas  inte  alls,  och 

underhandsackord nämns bara där det ansetts motiverat. 

1.5 Terminologi

Begreppen ”fordran” och ”fordring” används, både i självständig och i sammansatt form, i denna 

framställning omväxlande för att beteckna ett krav på betalning som någon har i förhållande till  

annan.

   När uttrycken ”insolvensrätt” och ”insolvensförfaranden” används avses begreppen i vidsträckt 

mening. Rent tekniskt är det bara konkursförfarandet som förutsätter insolvens,4 men i denna upp-

sats inbegriper begreppen också företagsrekonstruktion. Då fokuseringen i denna uppsats är på 

företagsrekonstruktion, menas med ”rekonstruktionsgäldenären” och ”gäldenären” (om ingenting 

annat  framgår av  sammanhanget)  en  näringsidkare  under  företagsrekonstruktion  i  1:1  FrekL:s 

avseende. Omväxlande används därvid ”företagsrekonstruktion” respektive ”rekonstruktion” som 

beteckning på det förfarande som regleras i FrekL. Med ”ackord” och liknande uttryck avses i 

uppsatsen, om ingenting annat framgår, offentligt ackord enligt 3 kap. FrekL.

   Den fordran som staten har på en rekonstruktionsgäldenär för återbetalning av utbetalat löne-

garantibelopp kan betecknas på detta sätt,5 men också som "statens återkravsfordran",6 endast som 

"lönegarantiregress",7 eller  som  "statens  återkrav  med  anledning  av  utbetald  lönegaranti".8 

Terminologin  som förekommer  är  inte  enhetlig,  och  inte  i  alla  fall  helt  korrekt.  I  uppsatsen 

används  omväxlande  ”regressfordran”  och  ”lönegarantiregressfordran”  för  att  beteckna  den 

fordran på återbetalning som staten får enligt lönegarantisystemet. Lönegarantifrågor hanteras av 

flera statliga myndigheter. Med att det är ”staten” som innehar regressfordran menas att fordringen 

är en skuld i förhållande till det offentliga, och inte i förhållande till någon enskild myndighet. 

Statens regressfordran måste därvid skiljas från de lönefordringar som lönegarantimedlen varit 

4 Se om termen ”insolvensrätt”, Welamson/Mellqvist, s. 14 ff., Mellqvist, Obeståndsrätten, s. 15 ff.
5 Alltså som ”fordran på återbetalning av utbetalat lönegarantibelopp”. Se t.ex. Högsta domstolen i NJA 2011 s. 849 

(punkten 7 i domskälen).
6 Svenskt  Näringslivs  sammanfattning  den  7  november  2007  avseende  Utredningen  om  en  starkare  företags-

inteckning,”http://www.svensktnaringsliv.se/multimedia/archive/00007/Svenskt_N_ringslivs_s_7970a.pdf”,  häm-
tad 2013-07-26.

7 Se t.ex. SOU 1999:1 s. 19, 187, 227.
8 Se t.ex. SOU 2007:71 s. 10, 127, och Högsta domstolen i NJA 2011 s. 849 (punkten 3 i domskälen).
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avsedda att täcka. Då "lönefordran" används i uppsatsen är det således för att beteckna den löne-

fordran som arbetstagaren har eller ursprungligen hade gentemot arbetsgivaren.

1.6 Disposition

Uppsatsen inleds i avsnitt 2 med en summarisk genomgång med fokus på företagsrekonstruktion 

och offentligt  ackord.  Därefter  behandlas  arbetstagarens  ställning  i  företagsrekonstruktion  och 

reglerna om lönegaranti och statens regressfordran. I avsnitt 3 presenteras några allmänna teorier 

angående fordrans uppkomst. I avsnitt 4 behandlas uppsatsens frågeställning mera direkt utifrån de 

slutsatser som dragits i de föregående avsnitten. Uppsatsen avslutas i avsnitt 5 med några allmänna 

slutsatser och kommentarer.
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2. Insolvensförfaranden och lönegaranti

2.1 Inledning

För att  kunna bedöma huruvida statens regressfordran skall  ingå i  ett  offentligt  ackord,  måste 

några  grundläggande  frågor  först  utredas.  Från  insolvensrättslig  synvinkel  behöver  förut-

sättningarna  för  att  en fordran  skall  ingå  i  ett  ackord  bestämmas.  Dessutom behöver  regress-

fordrans rättsliga grund preciseras. De frågor som detta avsnitt syftar till att besvara är således 

följande. Vad är ett offentligt ackord? Vilka är förutsättningarna för att en fordran skall ingå i ett 

sådant? Vad är den statliga lönegarantin, och hur uppstår statens regressfordran?

   För att kunna ge svar på ovanstående frågor kommer en mycket kort introduktion till företags-

rekonstruktion  och  offentligt  ackord  ges.  Därefter  behandlas  arbetstagarens  lönefordran  i 

rekonstruktionen, och lönegarantireglerna.

2.2 Företagsrekonstruktion enligt FrekL

2.2.1 Syftet bakom FrekL

För att bland annat motverka den värdeförstöring som är förenad med konkursinstitutet,9  infördes 

FrekL år 1996. Tanken var att genom rekonstruktionsförfarandet ge företag i kris en möjlighet att 

undvika konkurs. Rekonstruktion skulle, enligt lagstiftaren, ske av i grunden lönsamma företag, 

medan konkurs skulle vara inriktat på avveckling av olönsamma företag.10 Lagstiftaren ville alltså 

få  sådana  livskraftiga  företag  att  på  redan  ett  tidigt  stadium uppmärksamma den  ekonomiska 

situationen och ansöka om rekonstruktion, innan det hunnit bli för sent.11 

   Syftet bakom FrekL är därför att möjliggöra för sådana företag att överleva, genom att erbjuda 

ett rådrum under vilket företagets representanter kan vidta åtgärder för att förbättra hur företagets 

drivs, samt komma överens med borgenärerna om sanering av skulder.12 Efter att de tillfälliga 

bekymmer som hindrat företaget från att blomstra rensats bort, skall sedan företaget kunna drivas 

vidare på ett ekonomiskt sunt och framgångsrikt sätt.

2.2.2 Allmänt om rekonstruktionsförfarandet

Förfarandet  enligt  FrekL är  enligt  1:1 FrekL begränsat  till  näringsidkare  som vid ansöknings-

9 Se SOU 1992:13 s. 301 ff., prop. 1995/96:5 s. 54. Se också Håstad, Sakrätt, s. 100, Persson/Karlsson-Tuula, s. 15 
f., Edgren, s. 528, Ds 2003:60 s. 21.

10 Se prop. 1995/96:5 s. 54.
11 Se prop. 1995/96:5 s. 54.
12 Se prop. 1995/96:5 s. 54, 56 och 173, Hellners/Mellqvist, s. 27 och 51, Persson/Karlsson-Tuula, s. 37.
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tidpunkten inte har tillräckligt med omedelbart tillgängliga medel för att kunna betala sina skulder 

allt eftersom de förfaller till betalning.13 Ansökan om rekonstruktion skickas till domstol, som tar 

beslut om rekonstruktion skall beviljas. Ett beviljande av ansökan förutsätter att gäldenären kan 

visa att det finns skälig anledning att antaga att rekonstruktionen kommer att lyckas, enligt 2:6 

FrekL.  Om rekonstruktion beviljas,  utses  en rekonstruktör,  som har  till  uppgift  att  utreda hur 

gäldenärens ekonomiska situation ser ut, och vilka åtgärder som behövs för att dennes verksamhet 

skall kunna fortsätta att drivas. Om rekonstruktören någon gång under förfarandet kommer fram 

till att rekonstruktionen inte kommer att lyckas, har denne rätt att avbryta rekonstruktionsförsöket.

   Hur själva rekonstruktionsförfarandet genomförs beror på omständigheterna i det enskilda fallet, 

och framgår inte av FrekL. Lagen är istället uttryckligen en ramlag.14 Den ger bara grunderna för 

hur rekonstruktionen får gå till, och vilka rättsföljder som en beviljad rekonstruktion ger upphov 

till. Rekonstruktionen torde därför kunna genomföras både som en rekonstruktion i sak och som en 

finansiell  rekonstruktion.15 Den  förra  formen  innebär  att  företagets  verksamhet  (innefattat 

affärsidé, drift och liknande) läggs om så att den åter blir lönsam. Den senare formen innebär att  

de  skulder  som företaget  har  regleras  eller  omförhandlas,  och  här  ger  FrekL rekonstruktions-

gäldenären  en  kraftfull  förhandlingsposition  genom  reglerna  om  offentligt  ackord  (se  nedan, 

delavsnitt 2.2.3).

   Till skillnad från ett försättande i konkurs, innebär en beviljad företagsrekonstruktion inte några 

inskränkningar i gäldenärens rådighet över sin egendom. Ingenting hindrar således gäldenären från 

att ingå nya avtal med civilrättsligt bindande verkan också under rekonstruktionen. Emellertid är 

gäldenären, enligt 2:15 FrekL, skyldig att inhämta rekonstruktörens samtycke för att bland annat 

betala skulder som uppkommit före rekonstruktionen och åtaga sig nya skulder. Skyldigheten är 

dock  inte  sanktionerad  annat  än  genom  hotet  om  att  rekonstruktören  kan  lägga  ned 

rekonstruktionsförsöket.16

   Under rekonstruktionen får inte några exekutiva åtgärder riktas mot gäldenären, enligt 2:17-19 

FrekL.  Rekonstruktionsgäldenären ges  alltså ett  uppskov med betalning som sträcker  sig  över 

förfarandetiden. I anslutning till detta finns, i 2:20 FrekL, ett hävningsförbud som vänder sig till 

borgenärer  i  de  avtal  som  gäldenären  ingått  redan  innan  rekonstruktionen  inleddes.  Regeln 

förbjuder  borgenärerna  att  i  sådana  avtal  att  utnyttja  en  rätt  att  häva  avtalet  på  grund  av 

gäldenärens dröjsmål med betalning eller prestation, om rätten uppkommit innan rekonstruktionen 

beviljades.  Det  förutsätter  emellertid  att  gäldenären  med  rekonstruktörens  samtycke  begär  att 

13 Se Welamson/Mellqvist, s. 290,  SOU 1992:113 s. 351.
14 Se prop. 1995/96:5 s. 57.
15 Se prop. 1995/96:5 s. 173, Hellners/Mellqvist, s. 22, Persson/Karlsson-Tuula, s. 37.
16 Se prop. 1995/96:5 s. 190.
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avtalen fullföljs. Enligt 2:20 6 st. FrekL gäller hävningsförbudet inte anställningsavtal.

   Enligt 4:8 FrekL skall en rekonstruktion normalt upphöra på dagen tre månader efter det att 

ansökningen  bifölls.  Synnerliga  skäl  kan  dock  göra  att  domstolen  utsträcker  rekonstruktionen 

ytterligare tre månader, men rekonstruktionen får som utgångspunkt aldrig pågå längre än ett år. 

Tanken är att rekonstruktionen skall avslutas med en rekonstruktionsgäldenär i stånd att driva sin 

verksamhet vidare på ett ekonomiskt sunt sätt.

2.2.3 Offentligt ackord

I  syfte  att  få  rekonstruktionsgäldenären på fötter  kan  det  ingå en slags  sanering av företagets 

skulder i rekonstruktionen. En gäldenär kan naturligtvis alltid komma överens med sina borgenärer  

om att deras fordringar skall sättas ned inom ramen för den allmänna avtalsfriheten. Om ett sådant 

avtal träffas med borgenärerna kollektivt brukar man kalla uppgörelsen  underhandsackord, men 

det förutsätter att alla borgenärer godkänner uppgörelsen. Inom ramen för företagsrekonstruktion 

har  emellertid  principen  om  att  avtal  skall  hållas  åsidosatts  genom  ett  rättsligt  sanktionerat 

undantag – reglerna om offentligt ackord i 3 kap. FrekL. Genom förfarandet kan nämligen alla i 

ackordsförhandlingen  ingående  borgenärers  fordringar  tvångsvis sättas  ned  till  en  bestämd 

procentandel, efter beslut av en borgenärsmajoritet.17 Majoriteten binder minoriteten.

   Reglerna om offentligt ackord har i olika sammanhang kallats ett ”förfarande i förfarandet”. 18 

Ackordsreglerna i 3 kap. FrekL är i stort sett överförda från den nu upphävda 1970 års AckL,19 

som  reglerade  ett  fristående  ackordsinstitut  utan  FrekL:s  nödvändiga  koppling  till 

rekonstruktionsförfarande.  Det  har  dessutom  i  princip  förutsatts  att  det  betänkande  och  den 

proposition som legat bakom AckL också skall vara aktuella vid tillämpning av 3 kap. FrekL.20 

Denna något egendomliga lösning gör att 3 kap. FrekL bygger på två propositioner och ett flertal  

äldre betänkanden och utredningar,21 och detta samtidigt som ackordsreglernas praktiska tillämp-

ning är långtifrån glasklar.22

   Huvuddragen i ackordsförfarandet är följande. Inom ramen för ett pågående rekonstruktions-

försök, kan domstol  enligt  3:1 och 13 FrekL besluta om ackordförhandling efter  begäran från 

17 Se prop. 1995/96:5 s. 114 ff. Det kan nämnas att ett offentligt ackord också kan innebära att borgenärer gör andra 
eftergifter än att skriva ned en del av sin skuld, enligt 3:2 3 st. FrekL.

18 Se prop. 1995/96:5 s. 115, Hellners/Mellqvist, s. 158, Tuula, Rekonstruktion, s. 363, Persson/Karlsson-Tuula, s. 
130 f., Welamson/Mellqvist, s. 304, Danhard, KonkursArbetsrätt, s. 42.

19 Se Lagrådets yttrande i prop. 1995/96:5 s. 343, med lagstiftarens kommentar på s. 119.
20 I förarbetena till 3 kap. FrekL hänvisas till förarbetena till AckL, se exempelvis prop. 1995/96:5 s. 114 ff. Så sker  

även i lagkommentaren till FrekL, se Hellners/Mellqvist, s. 158.
21 För Lagrådets kritik av lagstiftningstekniken, se prop. 1996/96:5 s. 434.
22 Se Walin/Gregow, s. 13, ett uttalande som alltjämt är aktuellt, se Danhard, KonkursArbetsrätt, s. 432.
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rekonstruktionsgäldenären.23 De formella  och  materiella  kraven på  själva  begäran  av  ackords-

förhandling framgår  av 3:10-11 FrekL.  Det  viktigaste  kravet  är  att  begäran  skall  innehålla ett  

ackordsförslag som anger hur stor andel av fordringarna gäldenären erbjuder de borgenärer som 

omfattas av ackordet i betalning, enligt 3:10 1 st. FrekL. Denna så kallade ackordsdividend måste, 

enligt 3:2 1 st. FrekL, normalt uppgå till minst 25 procent av fordringarnas belopp, och principen 

är  att  samtliga  borgenärer  skall  ha  lika  rätt  i  ackordet.  Om  domstolen  beslutar  att  ackords-

förhandling  skall  hållas,  skall  borgenärskollektivet  genomföra  ett  borgenärssammanträde,  och 

rösta huruvida det skall godta ackordsförslaget, enligt 3:20 FrekL. För att förslaget skall anses 

antaget  fordras  viss  kvalificerad  majoritet,  vars  närmare  storlek  i  sin  tur  beror  på  ackords-

dividendens  storlek,  enligt  3:4  FrekL.  Om  en  tillräcklig  borgenärsmajoritet  erhålls,  skall  det 

offentliga ackordet fastställas av domstol.

   Effekten av ett fastställt ackord är att varje enskild borgenärs fordring skrivs ned till ett lägre  

belopp. Avtalets innehåll förändras, och fordringsbeloppet uppgår sedan till den fastställda andelen 

av det ursprungliga beloppet.24 En borgenär som ingått i ett ackord har således sedan bara rätt till 

att få ut det nedsatta beloppet, dennes ackordslikvid. Den tvingande nedsättningen binder, enligt 

3:8 FrekL, alla borgenärer som kunde ha deltagit i borgenärssammanträdet. En av de viktigaste 

frågorna inom ramen för 3 kap. FrekL är således att bestämma vilka borgenärernas fordringar som 

påverkas av ett fastställt offentligt ackord.

   Ramarna för ett offentligt ackord framgår av 3:3 FrekL. Rätt att ingå i borgenärssammanträdet 

har endast borgenärer vilkas fordringar inte är efterställda, och inte heller förenade med kvittnings-

rätt  eller  återtagandeförbehåll.  Inte  heller  får  fordringarna  vara  förenade  med  förmånsrätt. 

Dessutom måste fordringarna ha uppkommit före tidpunkten för ansökan om rekonstruktion (den 

så  kallade  kritiska  tidpunkten  vid  tillämpning  av  3:3  FrekL).  Det  spelar  dock  ingen  roll  om 

fordringen inte har förfallit till betalning, eller om den är beroende av särskilda villkor. Man skulle  

kunna sammanfatta kraven på så sätt att endast fordringar som har uppkommit innan den kritiska 

tidpunkten och som inte är säkerställda (innefattat att de skall vara oprioriterade) ingår i ett ackord.

   Uppfyller en fordring på rekonstruktionsgäldenären dessa krav träffas den av ett fastställt ackord. 

Exempelvis  kommer  en  nedsättning  till  25  procent  av  fordringsbeloppet  innebära  att  alla  de 

fordringar som en enskild borgenärs fordringar har, och som uppfyller kraven minskas med 75 

procent, oavsett hur borgenären har röstat eller om han har röstat alls. Detta är ett förhållandevis 

omfattande intrång, som kan ge förödande effekter för en enskild borgenär. 

23 Ingenting  hindrar  dock  gäldenären  från  att  begära  offentligt  ackord  samtidigt  som  ansökan  om  företags-
rekonstruktion lämnas in.  Huruvida ackordsförhandlingen genomförs blir  då avhängigt beviljande av företags-
rekonstruktion, se prop. 1995/96:5 s. 204.

24 Se Hellners/Mellqvist, s. 191.
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2.2.4 Arbetstagare och lönefordringar i företagsrekonstruktion

Ovan har konstaterats att huruvida en fordring påverkas av ett offentligt ackords effekter beror på 

om fordran  kan  anses  uppkommen innan ansökan  om företagsrekonstruktion,  och  om den  är 

oprioriterad och annars icke säkerställd. För att kunna placera statens regressfordran i förhållande 

till dessa rekvisit, skall här behandlingen av lönefordringar diskuteras, innan lönegarantireglerna 

och statens regressfordran tas upp.

   Effekten av en beviljad företagsrekonstruktion är inte att arbetstagarna sägs upp och får lämna 

företaget. Om inte annat skulle en sådan ordning allvarligt riskera syftet med rekonstruktionen, då 

företagets överlevnad i många fall är beroende av att det finns arbetstagare som är beredda att 

arbeta  för  företagets  räkning.  Anställningsavtal  och  liknande  som  gällt  sedan  innan 

rekonstruktionen inleddes är således, som huvudregel, gällande även sedan ett företag beviljats 

företagsrekonstruktion.25 Då hävningsförbudet i 2:20 FrekL inte gäller anställningsavtal kan arbets-

tagare fritt frånträda anställningen på grund av obetalda lönefordringar i enlighet med 4 § 2-3 st. 

lagen (1982:80) om anställningsskydd (LAS), även om dessa avser tiden före beslutet om den 

rekonstruktion.  Om  gäldenären  vill  att  arbetstagaren  skall  fortsätta  arbeta,  måste  gäldenären 

således betala tidigare förfallna lönefordringar men också betala lön löpande för det arbete som 

arbetstagaren utför. Detsamma gäller om gäldenären inte vill utsätta sig för risken för en så kallad 

indrivningsblockad, som fackliga organisationer i enlighet med 41 § 3 st. lagen (1976:580) om 

medbestämmande i arbetslivet (MBL) kan utlysa. Då rekonstruktionsgäldenären typiskt sett redan 

har  likviditetsproblem,  kan  hoten  om  åtgärder  från  arbetstagarna  ytterligare  förstärka  kris-

situationen. Till sin hjälp har därför gäldenären reglerna om lönegaranti (se nedan avsnitt 2.3).

    Då arbetstagaren ofta kommer att fortsätta arbeta under rekonstruktionen, kan han löpande rikta 

lönekrav mot arbetsgivaren. Samtidigt kan arbetstagaren också ha förfallna lönefordringar, som 

härrör  från tiden innan rekonstruktionen.  Om det  då  i  rekonstruktionen fastställs  ett  offentligt 

ackord, blir frågan hur dessa lönekrav påverkas av ackordet när de innehas av arbetstagaren själv. 

För att få svar på denna fråga måste man gå tillbaka till ramarna för ackordets effekter i 3:3 FrekL.  

Fordringar som uppkommit innan ansökan om företagsrekonstruktion och som är oprioriterade och 

annars icke säkerställda påverkas av ett fastställt ackord.

   Svaret torde vara att arbetstagare ofta har en förmånlig ställning, då lönefordringar som intjänats 

senast tre månader innan det att rekonstruktionen beviljades26 och en månad därefter anses vara 

förenade med förmånsrätt  enligt  12 § FRL vid en tillämpning av 3:3 FrekL.  Således kommer 

lönefordringar  som innehas  av  en  arbetstagare,  och  som belöper  på  tiden  tre  månader  innan 
25 Se Danhard, KonkursArbetsrätt, s. 40 ff.
26 Om tidpunkten för beräknande av förmånsrätt i rekonstruktionen, se prop. 2004/05:57 s. 23, Ds 2003:17 s. 38, 

Hägge, SvJT 2011 s. 294, not 20. Jfr. dock Danhard, KonkursArbetsrätt, s. 436 ff.
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beviljandet av företagsrekonstruktion och en månad därefter, normalt att räknas som prioriterade 

enligt 12 § FRL. Fordringarna kan därför inte påverkas av ackordet oavsett på vilken sida om den 

kritiska tidpunkten de anses uppkomma. Om arbetstagaren fortsätter att arbeta för rekonstruktions-

gäldenären senare än en månad efter rekonstruktionsbeviljandet, är de lönefordringar som intjänas 

under denna period dock alltså inte prioriterade. I den mån fordringarna uppfyller de övriga krav 

som 3:3 FrekL ställer upp, kan de således då komma att träffas av ett fastställt ackord.

   Vid första anblick kan detta uppfattas som orättvist, och som i strid med arbetsrättsliga grund-

satser – skall verkligen en arbetstagares alla framtida lönefordringar ensidigt sättas ned? Svaret på 

frågan torde vara nej. Utgångspunkten bör nämligen vara att, om arbetstagarens fordringar skulle 

ingå i ett ackord, ackordet inte påverkar lönefordringar som intjänas efter det att rekonstruktionen 

har  avslutats.27 Alltså  innebär  ett  ackord  av  lönefordringar  inte  att  en  arbetstagares  hela 

anställningsavtal sätts ned för all framtid, utan den tidsmässiga ramen för ackordets effekter är 

rekonstruktionsförfarandet.

2.3 Statlig lönegaranti

2.3.1 Förutsättningar för lönegaranti

Att lönefordringar är förenade med förmånsrätt enligt 12 § FRL spelar mindre roll om arbets-

givaren  inte  har  tillgångar  att  betala  fordringarna  med.28 För  att  skydda arbetstagarna från  att 

behöva stå utan lön, och indirekt hindra dem från att säga upp sig på grund av uteblivna löner 

vilket skulle riskera rekonstruktionen, finns därför lönegarantin enligt LGL. Garantin innebär att 

staten upp till  ett  visst  maxbelopp29 tills  vidare betalar  lönefordringar  åt  arbetsgivare som har 

försatts i konkurs eller beviljats företagsrekonstruktion, genom att betala ut det så kallade garanti-

beloppet.

   Lönegaranti i företagsrekonstruktion infördes 2005. Tanken var att öka incitamenten för företag i 

kris att välja rekonstruktion istället för det värdeförstörande konkursförfarandet.30 För att garantin 

inte skulle träffas av statsstödsförbudet i nuvarande artikel 107 och 108 FEUF, utformades den 

som ett  socialt  skydd.  Även om lönegarantin  i  praktiken innebär  ett  stöd för  rekonstruktions-

gäldenären,  är  det  gentemot  arbetstagaren  som staten  garanterar  lönefordringarna.  Enligt  lag-

stiftaren  skulle  därför  lönegaranti  endast  utgå  när  arbetsgivaren  inte  betalar  ut  arbetstagarnas 

löner.31 

27 Se Danhard, KonkursArbetsrätt, s. 440 ff.
28 Se Danhard, KonkursArbetsrätt, s. 27.
29 Maxbeloppet är fyra prisbasbelopp, enligt 9 § LGL.
30 Se prop. 2004/05:57 s. 20 f.
31 Se prop. 2004/05:57 s. 22.
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   En arbetstagares  rätt  till  lönegaranti  i  företagsrekonstruktion omfattar  enligt  7  § LGL bara 

lönefordringar som är förenade med förmånsrätt enligt 12 eller 13 §§ FRL. Då förmånsrätter enligt 

1 § FRL bara gäller i konkurs och utmätning,32 och då löneförmånsrätten är tidsbegränsad, skall 

man  enligt  7  §  2  st.  LGL  ”fingera”  ett  konkursbeslut  vid  tidpunkten  för  beviljandet  av 

rekonstruktion.  Det är den ”fingerade” förmånsrätt  som blir effekten av detta som avgör vilka 

fordringar som ger rätt till lönegaranti.33 

   Ansvaret för att ansökan om lönegaranti görs ligger på rekonstruktören. Skyldigheten att besluta 

om lönegaranti inträder omedelbart då rekonstruktionsgäldenären inte betalar ut löner vartefter de 

förfaller. En underrättelse om beslutet skall omedelbart skickas till länsstyrelsen, vilken betalar ut 

lönegarantibeloppet.34

2.3.2 Statens lönegarantiregressfordran

Genom  reglerna  om  lönegaranti  får  rekonstruktionsgäldenären  uppskov  också  med  löne-

betalningarna. Även om regleringen har ett socialskyddssyfte, är den praktiska effekten naturligt-

vis  att  gäldenären  tillfälligt  får  hjälp  med  att  klara  av  att  betala  den  löpande  verksamheten. 

Däremot är inte tanken att det är staten som skall stå för lönerna i slutändan. Enligt 28 § 1 st. 1  

men.  LGL övertar  nämligen  staten  arbetstagarens  rätt  i  fråga  om  den  bakomliggande  löne-

fordringen. Enligt 13 § lönegarantiförordningen (1992:501) skall länsstyrelsen kräva in regress-

fordran efter avslutad rekonstruktion. Om gäldenären inte betalar, skall länsstyrelsen överlämna 

fordringen till  kronofogdemyndigheten  för indrivning.35 I  egenskap av statens borgenär,  är  det 

Skatteverket som företräder staten i domstol.

   Enligt 28 § 1 st. 2 men. LGL omfattar statens övertaganderätt inte den förmånsrätt som arbets-

tagaren haft  enligt 12 och 13 §§ FRL. Regeln innebär ett  direkt undantag från 3 § FRL, som 

stadgar  att  förmånsrätt  följer  en  fordran,  även  om  den  byter  ägare.  Staten  är  alltså  alltid 

oprioriterad i fråga om sin regressfordran.

   Detta är viktigt i sammanhanget. Som ovan framgått är en löntagares lönefordringar ofta undan-

tagna ett fastställt ackord på grund av att de är förenade med förmånsrätt. Det spelar då ingen roll 

när de anses uppkomma. Till  skillnad från de bakomliggande lönefordringarna riskerar statens 

regressfordran  således  att  träffas  av  ett  fastställt  ackord.  Då statens  regressfordran  inte  är  av 

prioriterad karaktär måste man därför fråga sig om den uppfyller de övriga rekvisiten i 3:3 FrekL. 

Till den del den gör det, skall den ingå i ett fastställt ackord.

32 Se Millqvist, s. 161.
33 Se Danhard, KonkursArbetsrätt, s. 350 ff.
34 Se Danhard, KonkursArbetsrätt, s. 355.
35 Återkravsbeslutet är då en exekutionstitel, se Högsta domstolens beslut i NJA 2011 s. 849.
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   För att kunna besvara uppsatsens övergripande frågeställningar måste det således utredas när 

statens regressfordran uppkommer, och om den annars kan vara undantagen ackordet på någon 

annan grund än förmånsrätt.
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3. Fordrans uppkomst. Allmänna utgångspunkter

3.1 Inledning

En av förutsättningarna som måste vara uppfylld för att statens regressfordran skall kunna ingå i  

ett offentligt ackord, är att den skall vara uppkommen före den kritiska tidpunkten. Frågan om 

fordrans  uppkomst  har  till  synes  vållat  problem  för  jurister  under  flera  decennier,  och 

ansträngningar  för  att  bestämma  en  fordrans  uppkomsttidpunkt  är  ibland  förenade  med  stora 

svårigheter. Trots detta förekommer ”fordrans uppkomst” som gränsdragningsrekvisit i ett flertal 

olika  regler.  Inte  bara  3:3  FrekL,  utan  även  5:1  KonkL,  25:18  1  st.  1  p.  aktiebolagslagen 

(2005:551) (ABL) och 2 § 1 st. preskriptionslagen (1981:130) (PreskL) laborerar med tidpunkten 

för fordrans uppkomst. Vid konkurs skall fordran ha uppkommit innan konkursutbrottet  för att 

kunna göras gällande i konkursen, medan den preskriptionsrättsliga regeln innebär att en fordran 

preskriberas  tio  år  efter  dess  uppkomst.36 Den  aktiebolagsrättsliga  regeln  lägger  personligt 

betalningsansvar  (så kallat  medansvar) på bolagsföreträdare som har  underlåtit  att  upprätta  en 

kontrollbalansräkning då bolagets egna kapital understiger hälften av aktiekapitalet, för fordringar 

mot bolaget som uppkommit efter tidpunkten då underlåtelsen inträdde .

   Så, när uppkommer egentligen en fordran? I många fall är frågan oproblematisk. Vid ömsesidiga 

momentana avtal, så som en försträckning, är det självklart när fordran uppkommer.37 Problem blir 

det  framförallt  när  prestationer  sker  enligt  ett  varaktigt  avtal,  då  en  kritisk  tidpunkt  (så  som 

ansökan om rekonstruktion) infaller, och prestationer enligt avtalet således sker på olika sidor om 

den kritiska tidpunkten. Ett typiskt varaktigt avtal är anställningsavtalet. Att i samtliga fall knyta 

fordrans uppkomst till  avtalstidpunkten riskerar att leda till märkliga lösningar. Att utan vidare 

knyta  uppkomsttidpunkten  i  sådana  fall  till  själva  prestationen,  riskerar  i  sin  tur  att  leda  till 

oklarheter. 

   Olika författare har förespråkat  olika  uppkomstrekvisit.  Stefan Lindskog har förespråkat  ett 

nyanserat rekvisit, Jakob Heidbrink har förespråkat ett aktivitetsrekvist,38 och Mikael Mellqvist en 

koppling till avtalets tillkomst.39 Samtidigt har Högsta domstolen förordat egna uppkomstrekvisit. 

Trots detta är osäkerheten fortfarande stor. För att underlätta diskussionen i de följande avsnitten 

skall nu de olika uppkomstrekvisit som diskuterats i praxis behandlas kortfattat.

36 I 2 § 1 st. PreskL används uttrycket fordrans ”tillkomst”. Innebörden är dock densamma som fordrans ”uppkomst”,  
se Lindskog, Kvittning, s. 86 f., Schultz, JT 2010-11 s. 874.

37 Se Adlercreutz, s. 293 ff.
38 Se Heidbrink, JT 2010-11 s. 866 ff.
39 Se Mellqvist, Fordringars uppkomst, s. 165 ff.
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3.2 Fordrans väsentliga grund

Under  lång tid  löstes  insolvensrättsliga  frågor  om fordrans  uppkomst genom en,  ur  doktrinen 

härledd,  princip  om  fordrans  väsentliga  grund.40 I  praktiken  var  det  fråga  om  att  bestämma 

huruvida fordrans väsentliga grund förelåg vid den kritiska tidpunkten. Principen nämns i Högsta 

domstolspraxis framförallt från 1980-talet och framåt.41

   Med ledning av  praxis och doktrin kan följande sägas om innehållet i principen om fordrans 

väsentliga grund. På ett grundläggande stadium kan man säga att principen innebär att de rättsfakta  

som  tillsammans  anses  utgöra  den  väsentliga  grunden  i  varje  enskilt  sammanhang,  skall  ha 

förelegat för att en fordran skall anses uppkommen.42 Att det skall vara fråga om en ”väsentlig” 

grund, ger principen avgränsning i två avseenden. För det första måste de rättsfakta som utgör 

grunden ha förelegat i väsentlig mån eller vara av väsentlig betydelse för fordringens rättsföljd. 

Det räcker alltså inte med att det i och för sig har inträffat vissa för fordrans tillkomst grundande 

rättsfakta – de måste ha varit väsentliga på något sätt. För det andra innebär principen att det inte 

kan krävas att fordran är fullgången. Alltså måste inte, i och för sig, alla rättsfakta som krävs för 

betalningsskyldighet,  ha inträffat  för  att  man skall  kunna tala  om att  fordran  har  uppkommit.  

Istället  är det viktiga att de faktiskt inträffade rättsfakta, täcker fordrans väsentliga grund.43 Ett 

problem med principen är emellertid att den inte närmare hjälper till att bestämma vilka dessa 

rättsfakta är. Med ledning av praxis kan man inte alltid dra några tvärsäkra slutsatser angående 

vilka rättsfakta som egentligen har varit avgörande. Vad gäller kontraktuella förhållanden har dock 

fordrans väsentliga grund i stor utsträckning varit själva avtalets ingående.44 Har avtalet således 

ingåtts före den kritiska tidpunkten har fordran också ansetts varit väsentligen grundad innan den 

kritiska tidpunkten, även om prestationer utförts tidmässigt senare.

3.3 Den ändamålsinriktade metoden

Efter att jurister sökt fordrans väsentliga grund med ”ljus och lykta” under flera decennier, kom 

NJA 2009 s. 291. Bakgrunden var en i grunden konkursrättslig tvist rörande kvittningsrätt enligt 

5:15 KonkL. Företag A hade i målet beställt varor av företag B, varor som man hade förskotts-

betalat. Leveranstidpunkten hade inte inträffat när A gick i konkurs. A:s konkursbo inträdde inte i 

avtalet,  utan  krävde  återbetalning  av  förskottsbetalningarna.  Företag  B  invände,  och  hävdade 

40 Se prop. 1986/87:90 s. 123, Welamson, Konkursrätt, s. 441.
41 Se exempelvis NJA 1981 s. 801, NJA 1989 s. 185, NJA 1997 s. 759, NJA 1998 s. 252, NJA 1998 s. 834, NJA 2003 

s. 302, NJA 2005 s. 11, NJA 2005 s. 510.
42 Se prop. 1986/87:90 s. 123, Welamson, Konkursrätt, s. 441.
43 Se exempelvis Walin, Materiell konkursrätt, s. 21.
44 Se t.ex NJA 1981 s. 801, NJA 1989 s. 185, NJA 1996 s. 368, NJA 1998 s. 834.
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kvittningsrätt  avseende  en  penningfordran  som man haft  mot  A sedan tidigare.  Frågan  gällde 

således om det var möjligt att kvitta B:s fordran mot A:s fordran som vid den kritiska tidpunkten 

hade varit en naturafordran och först efter  den kritiska tidpunkten omvandlats till  en penning-

fordran. Med relevans för denna uppsats konstaterade Högsta domstolen att det avgörande för om 

en fordran som inte varit fullgången vid den kritiska tidpunkten ändå kan anses uppkommen vid 

denna tidpunkt, ofta är  den tillämpade regelns ändamål efter en helhetsbedömning. Domstolen 

avgjorde tvisten genom att se till 5:15 KonkL, dess syfte och allmänna konkursrättsliga principer, 

vilka tillsammans talade för att A:s penningfordran inte kunde anses uppkommen förrän efter den 

kritiska tidpunkten. I målet konstaterade Högsta domstolen att hänvisningar till fordrans väsentliga 

grund inte var uttryck för någon gällande rättsprincip. Istället var det, enligt Högsta domstolen, i 

högsta grad ett  sätt  att  legitimera en redan dragen slutsats.  Huruvida denna ändamålsinriktade 

metod för att bestämma fordrans uppkomst var en principiell nydaning i förhållande till fordrans 

väsentliga grund är något oklart.45 De slutsatser som ändå går att dra av fallet är att kopplingen 

mellan fordrans uppkomst och en viss bestämd tidpunkt i det enskilda fallet inte är nödvändig. En 

bedömning av uppkomst utifrån det sammanhang frågan uppstår möjliggör för olika bedömningar 

i olika fall, och en och samma fordran behöver inte anses uppkommen vid samma tidpunkt om 

frågan aktualiseras enligt olika regler.46 

   Ett nyligen meddelat beslut från Högsta domstolen47 i ett konkursfall kan illustrera metoden. 

Bakgrunden till tvisten var att ett bolag sedan 2004 hyrt en lokal i ett köpcentrum. När bolaget  

försattes i  konkurs 2007 var  hyror för perioden maj 2005 till  december 2006 obetalda.  Enligt 

konkursförvaltaren hade bolaget redan i början av 2006 haft en sådan brist i eget kapital att det 

förelegat  skyldighet  att  upprätta  kontrollbalansräkning  enligt  25:13  1  p.  ABL.  Då  det  inte 

upprättats  någon kontrollbalansräkning,  var  bolagets  företrädare medansvariga för  förpliktelser 

som uppkommit under tiden för underlåtelsen enligt 25:18 1 st. 1 p. ABL. Frågan, som var hän-

skjuten  Högsta  domstolen  från  tingsrätt,48 var  om  hyresfordringarna  för  tiden  från  april  till 

december 2006 hade uppkommit före eller efter skyldigheten att upprätta kontrollbalansräkning 

vid en tillämpning av 25:18 ABL, och alltså  om bolagsföreträdarna kunde krävas personligen 

avseende hyresfordringarna. Högsta domstolen konstaterade att syftet bakom 25:18 ABL skulle 

vara avgörande för bedömningen av hyresfordringarnas uppkomst. Syftet bakom 25:18 ABL är, 

enligt  Högsta domstolen,  att  få  bolagsstyrelsen att  agera i  tid vid en underkapitalisering,  men 

skulle dock inte tolkas för långtgående. Då bolaget enligt hyresavtalet var skyldigt att betala hyres-

45 Se Hagelberg, JT 2009-10 s. 914.
46 Se Hagelberg, JT 2009-10 s. 915, Heidbrink, JT 2010-11 s. 864.
47 Se Högsta domstolens beslut, 2013-07-08, mål nr Ö 2880-11.
48 Se Attunda tingsrätts beslut, 2011-06-13, mål nr T 6651-08.
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fordringarna, och då denna skyldighet inte berodde på själva nyttjandet av lokalen, talade syftet 

bakom 25:18 ABL för att hyresfordringarna uppkommit redan i och med hyresavtalets ingående.

   Det som är värt att notera ur metodologisk synvinkel i 2013 års fall är hur Högsta domstolen 

argumenterar utifrån syftet bakom 25:18 ABL. Domstolen inte gör några generella överväganden 

om hyresfordringars uppkomst, utan är tydlig med att slutsatserna endast träffar fordringarna enligt  

den tillämpade regeln.

3.4 Lönefordrans uppkomst i konkurs

3.4.1 Inledning

I denna uppsats behandlas frågan om lönegarantiregress och offentligt ackord. En av delfrågorna 

är när statens regressfordran uppstår, vilket är ett område som inte är behandlat i överrättspraxis på 

rekonstruktionsområdet.  Då  det  emellertid  finns  praxis  från  Högsta  domstolen  rörande  löne-

fordringars uppkomst i  konkurs,  kan det  finnas anledning att  undersöka hur utfallet  varit  i  en 

sådan,  ändå  närliggande,  situation,  innan  den  övergripande  frågeställningen  mera  ingående 

behandlas.

3.4.2 Lönefordrans väsentliga grund i konkurs

I  konkurssituationer  har  fordrans  väsentliga  grund  i  form  av  avtalet  varit  utslagsgivande 

exempelvis i  fråga om lönefordringar.49 Redan 1979, i  NJA 1979 s.  253, konstaterade Högsta 

domstolen att en lönefordring på uppsägningslön som en arbetstagare intjänar efter den kritiska 

tidpunkten  är  att  uppfatta  som  uppkommen  vid  anställningsavtalet  vid  en  tillämpning  av 

(nuvarande)  5:1  KonkL.  Bakgrunden  i  målet  var  att  en  arbetstagare  hade  blivit  uppsagd  av 

konkursboet i samband med arbetsgivarens konkurs, men hade under uppsägningstiden fortsatt att 

arbeta för konkursboets räkning. Frågan var om lönefordringarna som intjänats efter uppsägningen 

(och alltså efter den kritiska tidpunkten) var att uppfatta som konkurs- eller som massafordringar. 

Högsta domstolen konstaterade att konkursfordringar uppkommer innan den kritiska tidpunkten, 

medan massafordringar gäller mot konkursboet. Då en omvandling av en konkursfordran grundad 

i  ett  befintligt  avtal  till  en  massafordring  förutsätter  att  konkursboet  har  inträtt  i  avtalet,  och 

konkursboet  här  hade  sagt  upp arbetstagaren,  var  lönefordringarna  konkursfordringar.  De var, 

konstaterade Högsta domstolen, väsentligt grundade i anställningsavtalet.

   Denna utgång – och kopplingen till fordrans väsentliga grund – bekräftade Högsta domstolen 

senare i exempelvis NJA 1983 s. 350 och NJA 1998 s. 834.
49 Se också prop 1986/87:90 s 123.
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3.4.3 Lönefordrans uppkomst enligt den ändamålsinriktade metoden

En fråga i sammanhanget som blir aktuell med anledning av NJA 2009 s. 291 är, gäller tidigare 

praxis fortfarande? Det går i och för sig inte att ge något allmängiltigt svar på frågan, men kanske 

har  Högsta domstolen så sakteliga börjat ta upp fall för att godkänna uppkomsttidpunkter som 

tidigare motiverats med fordrans väsentliga grund, men nu istället med hänvisning till NJA 2009 s. 

291. I  NJA 2012 s.  876, som behandlade en lönegarantiregressituation,  tog Högsta domstolen 

nämligen upp frågan om lönefordringars uppkomst i  konkurs enligt  5:1 och 5:15 KonkL, och 

hänvisar både till NJA 1979 s. 253 och till NJA 1983 s. 350 som stöd för att lönefordringar upp-

kommer vid anställningsavtalet.50 Högsta domstolen hänvisade i anslutning till detta även till NJA 

2009 s. 291, som i och för sig inte innehåller något direkt stöd för att lönefordringar skall anses 

uppkomma vid anställningsavtalet. Istället tycks hänvisningen till NJA 2009 s. 291 snarast vara för 

att  visa vilka metodologiska överväganden som har gjordes i fallet,  och kanske visade Högsta 

domstolen således att uppkomsttidpunkterna i NJA 1979 s. 253 och NJA 1983 s. 350 har ”kollats 

av” utifrån den ändamålsinriktade metod som domstolen förordade i NJA 2009 s. 291. Att en löne-

fordring anses uppkommen vid anställningsavtalet skulle således vara i enlighet med syftet bakom 

5:1 och 5:15 KonkL, som var aktuella för tillämpning i 2012 års fall.

   Huruvida denna metodologiska utvikning stämmer överens med hur Högsta domstolen resonerat 

går inte att veta, även om hänvisningarna i domskälen talar för detta. NJA 2012 s. 876 torde dock 

visa att tidigare praxis från konkurssituationen är gällande i vart fall i fråga om lönefordringars 

uppkomst. Vid konkurs uppkommer således en lönefordring före den kritiska tidpunkten, även då 

den avser lön som intjänats efter den kritiska tidpunkten, om anställningsavtalet är träffat innan 

denna tidpunkt.

50 Se Högsta domstolen i NJA 2012 s. 876 (punkten 3 i domskälen).
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4. Skall lönegarantiregressfordran ingå i offentligt ackord?

4.1 Inledning

Detta  avsnitt  har  till  syfte  att  besvara  uppsatsens  huvudsakliga  frågeställningar,  skall  statens 

regressfordran rörande lönegaranti ingå i ett offentligt ackord och i sådana fall, till hur stor del? 

Ovan  har  förutsättningarna  för  att  en  fordran  överhuvudtaget  skall  ingå  i  ett  fastställt  ackord 

behandlats. Utöver att en fordran inte får vara efterställd, så ställer 3:3 FrekL framförallt två krav 

på den enskilda fordringens karaktär. Endast en fordring som inte är säkerställd, inbegripet att den 

inte får vara förenad med förmånsrätt, och har uppkommit innan ansökan om rekonstruktion, ingår 

i ett fastställt ackord. Kraven är inte alternativa, utan kumulativa, om en fordran brister i fråga om 

ett  rekvisit  är  den  opåverkad av  ackordets  effekter  mot  rekonstruktionsgäldenären.  Att  statens 

regressfordran är oprioriterad framgår av 28 § 1 st. 2 men. LGL. Det intressanta i sammanhanget 

är alltså när regressfordran kan anses uppkomma, och om den kan anses borttagen från ackordet på  

annan grund. Framförallt är det i det senare fallet fråga om borttagande till följd av sakrättsligt 

skydd.

   Att situationen inte är så enkel som det kanske kan verka är tydligt i den nyligen avgjorda tvisten 

mellan  Fabec/Inission  AB  (”Företaget”)  och  Skatteverket.  Fallet  består  av  två  mål,  slutligt 

avgjorda med ungefär ett års mellanrum, som hänger väl samman. Det är nämligen fråga om ett 

och samma rättsförhållande som tagits upp till prövning två gånger, först i allmän domstol, sedan i 

förvaltningsdomstol. I målets handläggning i allmän domstol prövades det av Högsta domstolen, 

och finns  refererat i  NJA 2011 s. 849. I  förvaltningsprocessen,  som avgjordes i  första  instans 

2012,51 lämnade Kammarrätten i Göteborg i januari 2013 en dom52 som överklagades till Högsta 

förvaltningsdomstolen. Den 1 juli 2013 beslutade Högsta förvaltningsdomstolen att inte meddela 

prövningstillstånd.53

   Bakgrunden  till  tvisten  är  följande.  Företaget  beviljades  företagsrekonstruktion  2009  och 

rekonstruktören begärde ut ett belopp om 1 718 252 kr från lönegarantin. Av beloppet utgjorde 918 

252 kr  garanti  för  arbete  utfört  under  företagsrekonstruktionen  (”det  omtvistade  beloppet”).  I 

rekonstruktionen ingick ett fastställt offentligt ackord, som satte ned alla oprioriterade fordringar 

till 25 procent. Efter avslutad rekonstruktion beslutade länsstyrelsen om återkrav av det omtvistade 

beloppet. Då Företaget inte betalade inom angiven frist vände sig länsstyrelsen till kronofogde-

myndigheten,  som fann att  beslutet  om återkrav var  en exekutionstitel  och att  kravet  inte var 

uppenbart oriktigt. Det förelåg därför inget hinder mot verkställighet. På kronofogdemyndighetens 

51 Se Förvaltningsrätten i Göteborgs dom, 2012-07-02, mål nr 1420-12.
52 Se Kammarrätten i Göteborgs dom, 2013-01-02, mål nr 5854-12.
53 Se Högsta förvaltningsdomstolens beslut, 2013-07-01, den mål nr 568-13.
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anmodan  om betalning  av  hela  det  omtvistade  beloppet  betalade  Företaget  25  procent  (alltså 

motsvarande  ackordslikviden),  samtidigt  som  Företaget  överklagade  kronofogdemyndighetens 

verkställighetsbeslut  till  tingsrätten.  Grunden för  överklagandet  var  att  det  förelåg  hinder  mot 

verkställighet av exekutionstiteln då hela regressfordringen omfattades av det offentliga ackordet.

   Anledningen att samma rättsförhållande kom att prövas två gånger, och enligt olika domstols-

ordningar,  var  Högsta  domstolens  avgörande i  NJA 2011 s.  849.  Högsta domstolen bedömde, 

liksom hovrätten, aldrig frågan huruvida regressfordran skulle ingå i ackordet. Högsta domstolen 

konstaterade  att  då  kronofogdemyndigheten  inte  skall  göra  någon  materiell  prövning  av 

exekutionstitlar, fanns det endast mycket små möjligheter för den att underkänna exekutionstiteln 

mot företaget.54 Istället var det länsstyrelsens återkravsbeslut som skulle ha överklagats för att få 

till stånd en prövning av ackordets effekter. Högsta domstolen underkände därför Företagets talan 

på  utsökningsrättsliga  grunder.  För  att  Företaget  skulle  kunna  överklaga  länsstyrelsens  beslut 

beviljade  kammarrätten  Företaget  återställande  av  försutten  tid.55 Sedan  kunde  länsstyrelsens 

återkravsbeslut prövas av allmän förvaltningsdomstol, där alltså kammarrättens dom alltså kom att 

stå fast.

   Då Högsta domstolen inte prövade själva ackordet, och då Högsta förvaltningsdomstolen inte 

lämnade  prövningstillstånd,  gavs  inget  auktoritärt  svar  på  hur  regressfordran  skall  hanteras. 

Däremot  prövade  först  tingsrätten,  och  därefter  förvaltningsrätten  och  kammarrätten  huruvida 

regressfordran skulle ingå i ackordet. Därutöver resonerade också föredraganden i Högsta dom-

stolen kring ackordets effekter. Föredragandens förslag till beslut finns refererad i NJA 2011 s. 

849. Förvisso ger varken domstolarna eller föredraganden något avgörande besked om hur regress-

fordran skall behandlas, men de är ändå intressanta som illustration, då tingsrättens beslut, före-

dragandens förslag till beslut och förvaltningsdomstolarnas domar är mycket olika.

   Tingsrätten avgjorde frågan om regressfordran med hänvisning till lönefordrans uppkomst, och 

konstaterade att  ackord av en regressfordran till  den del  som avsåg löner som intjänats under 

rekonstruktionen  hade  stridit  mot  syftena  bakom  rekonstruktionsförfarandet.  Det  omtvistade 

beloppet skulle alltså, enligt tingsrätten, betalas fullt ut.

   Föredraganden konstaterade istället att om inte hela regressfordran skulle bli föremål för ackord, 

skulle det strida mot syftet bakom borttagandet av förmånsrätten för statens regressfordran genom 

28 § 1 st. 2 men. LGL. Det omtvistade beloppet skulle, enligt föredraganden, alltså ingå i ackordet.

   Förvaltningsrätten löste frågan med hänvisning till allmänna sakrättsliga principer. Då arbets-

tagarna  hade  utfört  arbete  efter  den  kritiska  tidpunkten  var  deras  lönefordringar  sakrättsligt 

54 Se om detta, Gregow, Utsökningsrätt, s. 86.
55 Se Kammarrättens i Göteborgs beslut, 2012-01-20, mål nr 74-12.
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skyddade. Då staten, enligt förvaltningsrätten, tog över denna rätt, var regressfordran undantagen 

ackordet.

   Kammarrätten hänvisade till konkursrättslig praxis om lönefordrans uppkomst, och konstaterade 

att detta talade för att lönefordringar skall anses uppkomma när anställningsavtalet ingås. Därför 

skulle, enligt kammarrätten, regressfordran ingå i ackordet.

   Då Högsta förvaltningsdomstolen inte beviljade prövningstillstånd i målet, är det kammarrättens 

dom som står sig. Med hänvisning till konkursrättslig praxis kom regressfordran således att ingå i  

ackordet,  också till  den del  den täckt  lönefordringar  som intjänats under  rekonstruktionstiden. 

Huruvida detta var en lämplig utgång, kommer att diskuteras nedan.

   Följande avsnitt kommer att läggas upp utifrån ett antal delfrågor. För att kunna avgöra hur 

regressfordrans  karaktär  skall  bestämmas  kommer det  först  att  diskuteras  om karaktären skall 

bedömas enligt regressfordran i sig,  eller  om bedömningen skall  knytas till  de bakomliggande 

lönefordringarna.  Med  ledning  av  detta  kommer  därefter  mycket  utrymme lämnas  åt  regress-

fordrans uppkomst, innan ett eventuellt sakrättsligt skydd för statens regressfordran diskuteras.

4.2 Vilket förhållande har regressfordran till de bakomliggande lönefordringarna?

För  att  kunna  bestämma hur  statens  regressfordran  skall  hanteras  måste  först  en  viktig  fråga 

besvaras,  nämligen hur  förhållandet  är  mellan regressfordran och de lönefordringar  som löne-

garantibeloppet har ersatt. Oavsett om man behandlar regressfordrans uppkomst eller ett eventuellt 

sakrättsligt skydd, kommer svaren att påverkas av om statens regressfordran är en separat fordran 

vars karaktär skall bedömas för sig, eller om den är beroende av lönefordringarna och därför skall  

bestämmas utifrån dessa.  En effekt  av det  tidigare förhållandet  skulle  vara att  statens regress-

fordran  anses  odelbar,  såtillvida  att  det  inte  skulle  göra  någon  skillnad  för  regressfordrans 

vidkommande vilken karaktär de bakomliggande lönefordringarna har och vilka rättsfakta som 

anknyter till dessa. Det skulle i sådana fall inte spela någon roll om lönegarantibeloppet täckt löne-

fordringar som intjänats före respektive efter den kritiska tidpunkten, då dessa skillnader skulle 

vara hänförliga till  lönefordringarna och inte till  regressfordran.  Med ett  sådant  synsätt  skulle 

regressfordran i princip vara som sprungen ur ett momentant avtal.

   Är regressfordran  istället  beroende  av  de  bakomliggande  lönefordringarna,  får  den  samma 

karaktär som fordringar ur ett varaktigt avtal. Frågan blir då hur regressfordran påverkas av det 

faktum att de bakomliggande lönefordringarna kan ha intjänats vid olika tidpunkter, både före och 

efter den kritiska tidpunkten.

   Studerar man hur 28 § 1 st. 1 men. LGL har utformats, så tycks svaret vara klart. Lönefordringar  
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och regressfordran är starkt knutna till varandra, genom att staten övertar ”arbetstagarens rätt” i 

förhållande till arbetsgivaren. I den ovan nämnda tvisten mellan Företaget och Skatteverket var det 

också så de domstolar som prövade frågan om ackord hanterade förhållandet.

   Det är dock kanske inte så självklart. I det ovan nämnda konkursrättsliga fallet NJA 2012 s. 876 

var  frågan när  statens  regressfordran  avseende utbetalad lönegaranti  uppkommit.  Konkursboet 

drev där i samtliga tre instanser linjen att det inte alls är de bakomliggande lönefordringarna, utan 

regressfordringen i sig, som skall bedömas ha uppkommit vid den kritiska tidpunkten. Med den 

terminologi  som  använts  ovan  argumenterade  konkursboet  alltså  för  att  regressfordringen  är 

odelbar.

   Det är tänkbart att argumentera för en sådan odelbarhet utifrån två synvinklar. I första hand 

skulle man kunna utgå från ett slags allmänt begreppsteoretiskt synsätt. Om fordringsbegreppet 

används som betecknande rättsföljden prestationsskyldighet i förhållande till någon,56 så är det 

rimligt att man ser till tidpunkten för då rekonstruktionsgäldenären blir prestationsskyldig i för-

hållande  till  staten  som  tidpunkt  för  fordrans  uppkomst.  Prestationsskyldigheten  för 

rekonstruktionsgäldenären  i  förhållande  till  staten  uppkommer  då  inte  förrän  staten  betalar  ut 

garantibeloppet, innan dess föreligger ingen skyldighet för gäldenären att prestera i förhållande till  

staten. De rättsfakta som är relevanta skulle, med ett sådant synsätt, vara utbetalningen av garanti-

medel,  och statens regressfordran skulle  därför  analyseras  endast  utifrån de rättsfakta  som ut-

betalningen genererar.

   En annan argumentationslinje skulle kunna utgå från det faktum att statens lönegarantiåtagande, 

i förarbetena till 1970 års lönegarantilag, senare statliga utredningar och rättsfall från Högsta dom-

stolen, har betecknats som ett ”legalt borgensansvar”.57 Staten borgar således för att arbetsgivaren 

betalar ut löner. Borgensansvar gäller normalt från tidpunkten för borgensåtagandet,58 så för tiden 

före borgensåtagandet kan borgensmannen inte krävas på betalning. Frågan blir då, när åtar sig 

staten det legala borgensansvaret i form av lönegarantiansvaret? Ett sätt att behandla detta är enligt 

förutsättningarna för att någon överhuvudtaget skall ha rätt till lönegaranti. För att en arbetsgivare 

skall  kunna  utvinna  ett  garantibelopp  (och  således  arbetstagarnas  rätt  till  lönegaranti  skall 

aktualiseras), förutsätts att arbetsgivaren har beviljats företagsrekonstruktion enligt 1 § LGL.59 Det 

räcker således här inte med att arbetsgivaren är oförmögen att betala löner, utan det krävs ett dom-

stolsbeslut  om  rekonstruktion  för  att  garantin  alls  skall  aktualiseras.  Föreligger  det  inget 

56 Se Sigeman, s. 23.
57 Se prop. 1970:201 s. 70, prop. 2004/05:57 s. 32, 37, Ds 2003:17 s. 49. Se också Högsta domstolen i NJA 1998 s.  

219 (s. 223 i referatet) och NJA 2012 s. 876 (punkten 8 i domskälen).
58 Se Walin, Borgen, s. 298 ff. Se även Palmér, Eugène och Savin, Peter, Konkurslagen: en kommentar (28 februari 

2013, Zeteo), kommentaren till 5:1, stycket som börjar ”Den första frågan”.
59 En alternativ förutsättning är att arbetsgivaren försatts i konkurs, men det bortses från i det följande.
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rekonstruktionsförfarande,  är  inte  LGL tillämplig.  För  att  det  dessutom  överhuvudtaget  skall 

finnas någon skyldighet för staten att betala något garantibelopp måste det, enligt 16-17 §§ LGL, 

fattas ett beslut av rekonstruktören om att en fordran är förenad med lönegarantirätt samt, enligt 22 

§ LGL, fattas ett betalningsbeslut av länsstyrelsen. Alltså skulle man kunna säga att det är först då 

som staten borgar för lönefordringarna.

   Till synes ger dessa två sätt att argumentera något olika svar. De leder emellertid till samma 

resultat, nämligen att regressfordringen måste frikopplas från de bakomliggande lönefordringarna 

och att alla förhållanden i fråga om fordrans uppkomst och karaktär i övrigt måste bestämmas med 

hänsyn till de rättsfakta som aktualiserade tillämpningen av LGL. Rent allmänt är argumentations-

linjerna dock något haltande.

   Om man som i det första exemplet, fokuserar på fordringsbegreppet i sig, kommer man snabbt 

fram till att sådana begreppsinriktade argument är alldeles för enkelspåriga. Fordringsbegreppet 

behöver inte nödvändigtvis förutsätta att rättsföljden prestationsskyldighet omedelbart blir möjlig 

att realisera. Man talar exempelvis om en ”fordran” även om betalningsskyldigheten är villkorad, 

så som i 3:3 4 st. FrekL. Därutöver kan man helt enkelt inte avskriva det faktum, att regressfordran 

är kopplad till andra rättsfakta. Dessa är anställningsavtal, och de lönefordringar som lönegaranti-

medlen har täckt. Utan dessas förekomst skulle regressfordran överhuvudtaget aldrig ha funnits.

   I det andra fallet är det framförallt fastställandet av när lönegarantiansvarets inträder som är den 

svaga punkten. Visst förutsätter utbetalning av lönegarantibeloppet ett insolvensförfarande och ett 

lönegarantibeslut. Men samtidigt förutsätter lönegarantiansvaret att det finns ett anställningsavtal 

som garantin kan täcka. Man kan därför lika gärna se det som att, när anställningsavtalet ingås, det  

redan då finns ett slags latent borgensåtagande som, även om det inte praktiskt aktualiseras förrän 

ett  insolvensförfarande inleds,  innebär att staten garanterar löneutbetalningar under de närmare 

förutsättningarna som anges i LGL. En sådan tolkning stämmer väl överens med hur 28 § 1 st. 1  

men. LGL utformats, staten ”inträder” i ”arbetstagarens rätt” mot arbetsgivaren.60 Det skulle också 

vara i linje med lönegarantisystemets uttryckliga sociala skyddsfunktion,61 att när en arbetstagare 

ingår  ett  anställningsavtal,  gör  han  det  med  en  slags  fiktiv  vetskap  om  att  staten  garanterar 

eventuella lönefordringar i tider av ekonomisk kris.

   Att borgensåtagandet för staten i form av garantiansvaret skulle vara latent kommenterar Högsta  

domstolen inte i NJA 2012 s. 876. Däremot löste domstolen tvistefrågan genom att tillämpa LGL 

enligt en sådan tolkning, vilket innebar att konkursboet inte fick något gehör för sin invändning 

60 Se prop. 2004/05:57 s. 23.
61 Se prop. 2004/05:57 s. 23, Ds 2003:17 s. 32.
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mot återbetalningskravet.62 Lösningen var därvid i överensstämmelse med tidigare fall.63 Det står 

således klart att avgörande för tillämpningen av 3:3 FrekL och frågan om regressfordrans karaktär 

i olika sammanhang måste vara  de bakomliggande lönefordringarnas karaktär. Statens regress-

fordran tar över lönefordringarnas karaktär som härrörande ur ett varaktigt avtal.

   Med detta konstaterat skall ett försök göras att beskriva hur tillämpningen av 3:3 FrekL kan och 

bör göras för statens regressfordran.

4.3 Statens lönegarantiregressfordrans uppkomst enligt 3:3 FrekL

4.3.1 Inledning

Enligt 3:3 1 st.  1 men. FrekL kan endast fordringar som har uppkommit innan tidpunkten för 

ansökan om företagsrekonstruktion träffas av ackordets effekter. Den första delfrågan är således, 

när uppkommer statens regressfordran? Då regressfordran som ovan framgått skall anses beroende 

av de bakomliggande lönefordringarna, gör det att den i fråga om uppkomsttidpunkt är att jäm-

ställa med dessa. I praktiken handlar frågan om regressfordrans uppkomst alltså om lönefordrans 

uppkomst,  vilket  gör  det  hela  något  mera  komplicerat.  Som det  har  konstaterats  härrör  löne-

fordringarna nämligen från ett varaktigt avtal.

   För rekonstruktionsfallet är lönefordrans uppkomst inte omedelbart behandlat i överrättspraxis, 

och därtill bara sparsamt behandlat i den juridiska doktrinen. Till att börja med kan det därför vara 

lämpligt att redogöra för hur frågan har hanterats i statliga utredningar och förarbeten i anslutning 

till FrekL, samt vad som ändå har uttalats i doktrinen.

4.3.2 Lönefordrans uppkomst, vad säger förarbeten och doktrin?

Den allmänna principen så som den anges i  prop.  1995/96:5 är  klar.  Med hänvisning till  det 

bakomliggande betänkandet, SOU 1992:113, konstaterade lagstiftaren att en kontraktsfordran upp-

kommer när det bakomliggande avtalet träffas.64 Lagstiftarens konstaterande var dock inte utan 

reservation. Lagrådet uttalade nämligen i sitt yttrande att avtalstidpunkten skulle anses vara den 

allmänna tidpunkten för fordrans uppkomst, men tillade att det inte enkelt går att konstatera att alla  

regler som innehåller uttrycket ”fordrans uppkomst” i ett eller annat avseende skall tillämpas på 

exakt samma sätt. Som exempel på fordringstyp som ”måhända” inte kan tillämpas på samma sätt 

i alla situationer, angav Lagrådet lönefordringar.65 Detta uttalande kommenterade lagstiftaren, och 

62 Se Högsta domstolen i NJA 2012 s. 876 (punkten 7 i domskälen).
63 Se exempelvis NJA 1998 s. 219.
64 Se prop. 1995/96:5 s. 133.
65 Se prop. 1995/96:5 s. 362.
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konstaterade att det kan ha ”visst fog” för sig.66 Principen enligt propositionen var således inte 

nödvändigtvis helt undantagslös.

   Förmånsrättskommittén, med Torgny Håstad som ordförande, uttalade i SOU 1999:1, att huvud-

regeln i konkurssituationen är att lönefordringar uppkommer när anställningsavtalet träffades, även 

då arbetet sker för konkursboet efter konkursutbrottet. Enligt kommittén skulle utgångspunkten 

därför vara att detsamma gäller i företagsrekonstruktion.67 Två år senare lämnade Torgny Håstad 

som särskild utredare SOU 2001:80, där samma princip angavs som utgångspunkt för lönefordrans 

uppkomst  i  företagsrekonstruktion.  Anledningen  till  detta  var,  enligt  Torgny  Håstad,  att  mot-

svarande gäller vid konkurs och att dessa principer därför skulle vara vägledande.68 

   I utredningen som ledde till att staten förlorade sin rätt att ta över förmånsrätt för lönefordringar,  

SOU 2007:71, uttalades ingen direkt princip om att lönefordringar uppkommer vid en viss tid-

punkt. Utan att detta sägs, tycks det emellertid ha varit utgångspunkten att lönefordringar upp-

kommer  vid  anställningsavtalet  eller  åtminstone innan  den kritiska  tidpunkten.  Tanken bakom 

borttagandet av statens förmånsrätt var att öka utdelningen till oprioriterade borgenärer i konkurs, 

och det måste därför ha förutsatts att statens fordran kunde sättas ned i ett  ackord som övriga 

oprioriterade fordringar.69

   I SOU 2010:2 uttalade utredaren att lönefordringar som huvudregel uppkommer vid anställnings-

avtalet.70 

   I  propositionen  till  FrekL  visade  lagstiftaren  således  viss  osäkerhet.  Enligt  de  statliga 

utredningarna tycks principen emellertid vara klar – under företagsrekonstruktion uppkommer en 

lönefordran vid tidpunkten för anställningsavtalet. Som konsekvens av detta, skulle således statens 

regressfordran anses uppkommen före den kritiska tidpunkten så länge som anställningsavtalen 

som grundat de enskilda lönefordringar som garantibeloppet ersatt, har ingåtts före den tidpunkten. 

Ett offentligt ackords effekter skulle i enlighet med detta träffa statens regressfordran såväl när 

lönefordringar  intjänats  innan  den  kritiska  tidpunkten,  som  när  de  intjänats  under  själva 

rekonstruktionen.

   En sak i sammanhanget är värt att notera. Alla förarbetes- och utredningsuttalanden som kon-

staterade att  lönefordringar  i  företagsrekonstruktion uppkommer vid anställningsavtalet,  gjorde 

detta antingen med direkt motivering att det är så saken behandlats i konkurssituationer,71 eller i 

66 Se prop. 1995/96:5 s. 134.
67 Se SOU 1999:1 s. 240 f.
68 Se SOU 2001:80 s. 103.
69 Se SOU 2007:71 s. 132.
70 Se SOU 2010:2 s. 371.
71 Se SOU 1999:1 s. 240 f., SOU 2001:80 s. 103 och 154.
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sådant sammanhang som indikerar en sådan motivering.72 Vilka överväganden som låg bakom de 

olika konstaterandena av tidpunkt för uppkomst går emellertid inte att säga med säkerhet, och man 

kan inte utan vidare avgöra om kopplingarna mellan rekonstruktion och konkurs i de enskilda 

fallen gjordes utifrån systematiska, materiella eller andra grunder. Som ett tydligt exempel på en 

sådan otydlig motivering varför konkursrättslig praxis ger ledning i rekonstruktion, kan tas SOU 

2001:80. Praxisen skulle, enligt Torgny Håstad anses ”vägledande” också i rekonstruktionsfall.73 

Vilka grunder som motiverade detta uttalande preciserade han dock inte.

   I doktrin har Hellners/Mellqvist konstaterat att utgångspunkten måste vara att en fordran upp-

kommer när det bakomliggande avtalet träffas.74 Samma ståndpunkt har Håstad,75 Danhard76 och 

Walin/Gregow tagit.77 Man tycks således även i doktrinen utgå från att en fordran uppkommer när 

avtalet träffas. Men bilden är inte heller här helt odelad. Senare har Hägge argumenterat för att 

anknytningen till avtalstillfället inte kan vara en lämplig utgångspunkt vid varaktiga avtal, så som 

anställningsavtal.78 Med  hänvisning  till  NJA 2009  s.  291,  där  Högsta  domstolen  förordar  att 

uppkomstrekvisitet  skall  kopplas  till  den  tillämpade  regelns  ändamål,  torde  det  också  vara 

tveksamt om det går att argumentera för en eller annan uppkomsttidpunkt utan att göra mer av en  

helhetsbedömning.

   I det följande skall först den i förarbeten och doktrin förordade huvudregeln, att lönefordringar 

med hänvisning till konkursrätten uppkommer i och med anställningsavtalet, diskuteras. Därefter 

skall lönefordrans uppkomst diskuteras utifrån den ändamålsinriktade metoden.

4.3.3 Lönefordrans uppkomst, borde konkursrätten vara till hjälp i rekonstruktionsfall?

I avsnitt 3 konstateras att Högsta domstolen har tillämpat framförallt två förklaringsmodeller för 

att bestämma fordrans uppkomst. Det har också visats att Högsta domstolen numera i första hand 

förespråkar det ändamålsinriktade uppkomstrekvisitet. Frågan om lönefordrans uppkomst är inte 

avgjord i överrättspraxis vad gäller företagsrekonstruktion, men som ovan har visats är tidigare 

praxis från konkurs inte överspelad trots att den har motiverats utifrån fordrans väsentliga grund. 

Anknytningen till anställningsavtalet är, som det verkar, nämligen i enlighet med syftena bakom 

5:1 KonkL.79

72 Se SOU 2007:71 s. 132, SOU 2010:2 s. 371, not 12.
73 Se SOU 2001:80 s. 103.
74 Se Hellners/Mellqvist, s. 172.
75 Se Håstad, Sakrätt, s. 103, Håstad, Köprätt, s. 189 ff.
76 Se Danhard, KonkursArbetsrätt, s. 382 ff.
77 Se Walin/Gregow, s. 82.
78 Se Hägge, SvJT 2011 s. 292 ff.
79 Se ovan, avsnitt 3.4.
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   Det är värt att till en början notera att lagstiftaren i 3:3 FrekL och 5:1 KonkL har använt sig av  

samma  begrepp,  ”fordrans  uppkomst”,  för  att  avgränsa  vilka  fordringar  som skall  ingå  i  ett  

offentligt ackord respektive som skiljelinje mellan konkurs- och massafordringar. I båda fallen är 

det fråga om en gränsdragning, och bedömningen är vidare utformad på samma sätt, såtillvida att 

den i båda reglerna är beroende av om fordran anses uppkommen innan en kritisk tidpunkt – 

ansökan om företagsrekonstruktion respektive konkursutbrottet. Det finns också goda skäl för en 

samsyn  mellan  konkurs  och  rekonstruktion.  Framförallt  skulle  det  kunna  underlätta  förutse-

barheten  vad  gäller  fordrans  uppkomst.  Det  skulle  därvid  kunna  minska  osäkerheten  bland 

marknadsaktörerna, och samtidigt också minska domarnas arbetsbörda. Det som omedelbart talar 

för en sådan tolkning är i huvudsak praktiska skäl.80 Det skulle vara smidigt, enkelt och billigt om 

uttrycket tolkades på samma eller i vart fall liknande sätt i många fall.

   De konkursrättsliga  rättsfallen  fastställer  otvetydigt  lönefordrans  uppkomsttidpunkt  till  tid-

punkten för anställningsavtalet.81 Med en sådan syn på tillämpningen av 3:3 FrekL skulle alla löne-

fordringar, oavsett om de intjänats före eller efter den kritiska tidpunkten, påverkas av ett fastställt 

ackords effekter. Statens lönegarantiregressfordran skulle alltså i sin helhet omfattas av ett ackord.

   Frågan  som skall  besvaras  i  det  här  avsnittet  är,  borde  den  konkursrättsliga  ståndpunkten 

tillämpas också på lönefordringar i företagsrekonstruktion och offentligt ackord enligt 3:3 FrekL? 

Man torde kunna ta sig an problemet i två steg. En första delfråga skulle kunna vara om det är  

motiverat att fordrans uppkomst i 3:3 FrekL och 5:1 KonkL tillämpas på samma sätt, då konkurs-

fallet uttrycker en slags allmän princip. En sådan tillämpning skulle därvid kunna grundas i att 

begreppet fordrans uppkomst är avsett att vara detsamma i allmänhet eller i de två reglerna. I ett  

andra steg skulle man kunna fråga sig om det skulle vara möjligt att analogivis tillämpa praxis om 

lönefordringars uppkomst enligt 5:1 KonkL också för fall enligt 3:3 FrekL.

a) Samma regel? Finns det ett fristående fordringsbegrepp?

Delfrågan som skall besvaras i detta avsnitt är huruvida den konkursrättsliga praxisen om löne-

fordrans uppkomsttidpunkt har aktualitet också i rekonstruktionsfall genom att den uttrycker en 

princip med någon slags generell giltighet om när en lönefordran kan anses uppkommen. Med 

andra ord, finns det ett visst materiellt innehåll i uttrycket ”fordrans uppkomst” som uttrycks i 

både 3:3 FrekL och 5:1 KonkL? Den konkursrättsliga praxis som finns angående lönefordringar 

skulle då vara möjlig att överföra till rekonstruktionsfallet utan att man egentligen skulle behöva 

diskutera  anledningarna  till  en  eventuell  analog  tillämpning.  Fordringar  –  eller  i  vart  fall 

80 Jfr. Arnesdotter, s. 291 ff.
81 Se ovan avsnitt 3.4. Se också AD 1979 nr 19, NJA 1979 s. 253, NJA 1983 s. 350, NJA 1998 s. 834 och NJA 2012 

s. 876.

29



lönefordringar – skulle då uppkomma i samband med att det bakomliggande avtalet träffades.

   För att kunna tala om att de konkursrättsliga fallen binder också motsvarande rekonstruktions-

rättsliga situationer torde det vara en förutsättning att det antingen får anses finnas en samsyn 

rörande  uttrycket  ”fordrans  uppkomst”  i  allmänhet  eller  att  man  i  vart  fall  kan  tala  om  ett 

”insolvensrättsligt” fordringsbegrepp. Det förra fallet skulle innebära att fordrans uppkomst i alla 

enskilda  fall  då  uttrycket  förekommer  skall  behandlas  på  samma  sätt  i  fråga  om  en  viss 

fordringstyp, det senare skulle innebära att uttrycket i vart fall i FrekL och KonkL skall tolkas på  

samma sätt.

   Författare som argumenterar i den första riktningen är Jakob Heidbrink och Mikael Mellqvist, 

som utifrån litet  olika utgångspunkter båda uttryckt  att  det  skulle  vara lämpligt  att  lokutionen 

”fordrans uppkomst” i alla fall uppfattades som att ha ett och samma innehåll.82 Som förespråkare 

för  det  andra  synsättet  kan  man nämna  Mikael  Möller.  Enligt  Möller  skall  konkursrätten  och 

rekonstruktionsrätten ses som två sidor av samma mynt.83 Tolkningen av lag och praxis borde då, 

med en sådan syn, följa samma linjer, och samma uttryck torde i enlighet med detta också ha 

samma betydelse i konkursrätten och rekonstruktionsrätten.

   Om man börjar med frågan huruvida konkursfallen kan sägas uttrycka en allmän princip vad 

gäller lönefordrans uppkomst, så kan man konstatera att metoden att använda fordrans uppkomst-

tidpunkt som skiljelinje har utnyttjats av lagstiftaren i ett flertal olika situationer.84 Om tolkningen 

av uttrycket ”fordrans uppkomst” i den konkursrättsliga praxisen skall uppfattas som uttryck för 

ett  generellt  fordringsbegrepp  som knyter  uppkomsttiden  för  lönefordringar  till  avtalstillfället 

oavsett när de intjänas, måste lösningen naturligtvis också kunna tillämpas generellt och i alla fall  

där lokutionen förekommer.

   Ett område som ligger nära till hands för att pröva den generella tillämpligheten av lönefordrans 

bundenhet  till  avtalet  i  uppkomsthänseende,  är  preskriptionsrätten.  Enligt  2  §  1  st.  PreskL 

preskriberas en fordran tio år efter sin uppkomst om preskriptionen inte avbryts dessförinnan. Om 

man  då  skulle  bedöma exempelvis  en  lönefordran  som uppkommen  i  samband  med  avtalets 

ingående, skulle det få märkliga effekter. Med ett exempel hämtat från Mellqvist skulle dennes 

lönefordran som intjänats i november 2012 då anses uppkommen när den aktuella anställningen 

ingicks 1981. Lönefordringen intjänad 2012 skulle alltså ha preskriberats 1991.85 Det absurda i en 

sådan ordning illustrerar att frågan om fordrans uppkomst till synes måste påverkas av i vilket 

sammanhang den ställs. Bedömningen av uppkomsttidpunkten kan inte bestämmas generellt, utan 

82 Se Heidbrink, JT 2010-11 s. 866 ff., Mellqvist, Fordringars uppkomst, s. 165 ff.
83 Se Möller, s. 28.
84 Se ovan, avsnitt 3.1. Se även exempelvis Adlercreutz, s. 293 ff.
85 Se Mellqvist, JT 2012-13 s. 661, not 3.
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måste vara relaterad de sammanhang den görs i och de konflikter som den aktuella situationen är 

avsedd att hantera.86  Alltså torde det vara svårt att finna ledning i den konkursrättsliga principen 

på den grund att den skulle vara en allmängiltig princip för lönefordrans uppkomst.

   Om man istället minskar fokus till att bara omfatta insolvensrätten, skulle det kunna finnas en 

”insolvensrättslig” innebörd av ”fordrans uppkomst” som talar för att uppkomsttidpunkten borde 

behandlas på samma sätt i båda fallen?

   Från området företagsrekonstruktion är det klart att en viss samsyn rått med konkursrätten, så-

tillvida att företagsrekonstruktionsinstitutet i någon mening dragit nytta av konkursrättslig doktrin 

och praxis i allmänhet. I fråga om fordrans uppkomst enligt 3:3 FrekL hänvisas också i förarbeten 

och doktrin löpande till konkursrättslig praxis.87 Däremot torde det knappast gå att säga att 5:1 

KonkL uttrycker en princip som automatiskt omfattar också rekonstruktionsfallet. För det första 

saknas uttryckliga uttalanden av lagstiftaren eller domstol som talar i den riktningen. För det andra 

är det svårt att uttala sig om det ens skulle vara en lämplig lösning, att i samtliga fall tillämpa 3:3 

FrekL och 5:1 KonkL på samma sätt. Av allt att döma bör frågan om fordrans uppkomst istället 

bedömas med ledning av någonting annat än bara uttrycket i sig, och man torde därför inte av 

uttrycken i 3:3 FrekL och 5:1 KonkL kunna dra någon slutsats om hur lika situationerna är. För att  

reglerna skall tillämpas på samma sätt, krävs det att någonting i det enskilda fordringsfallet talar 

för  att  en  överensstämmelse  är  mest  lämplig.  Om  det  går  att  hitta  sådana  skäl,  kan  det  av 

systematiska eller andra skäl finnas anledning att korshänvisa mellan de olika rättsområdena. Detta  

sker då på sin höjd genom analog rättsfallstillämpning, och inte bara för att uttrycket ”fordrans 

uppkomst” har samma innebörd i båda fallen.

   Slutsatsen blir därför att det inte går att finna någon ledning i den konkursrättsliga principen på 

den grunden att den skulle uttrycka en allmängiltig eller insolvensrättslig princip för lönefordrans 

uppkomsttidpunkt.  En  lönefordran  kan  alltså  inte  i  alla  fall,  eller  ens  nödvändigtvis  i  alla 

insolvensrättsliga  fall,  utan  vidare  anses  vara  uppkommen  samtidigt  som  det  bakomliggande 

avtalet. Begreppet ”fordrans uppkomst” kan inte ha en bestämd innebörd som gäller i alla fall. 

Istället måste uttrycket få sin innebörd i förhållande till den rättsliga och regelmässiga kontext det 

förekommer  i.  Det  är  dock  inte  säkert  att  konkursrätten  och  rekonstruktionsrätten  motsvarar 

varandra utifrån rättslig och regelmässig kontext. Skall därför den konkursrättsliga praxisen om 

lönefordringars  uppkomst  analogt  tillämpas  på  rekonstruktionsrättsliga  situationer  om  löne-

fordringars uppkomst, måste det finnas en anledning varför detta skulle vara en lämplig lösning.

86 Se Håstad, Sakrätt, s. 386, Lindskog, Kvittning, s. 167, Söderlund, s. 371, Hägge, SvJT 2011 s. 292. Se även 
justitierådet Palm i NJA 1989 s. 185 (s. 190 i referatet) samt NJA 2009 s. 291 (s. 297 i referatet).

87 Se ovan, delavsnitt 4.3.2, men också prop. 1995/96:5 s. 130 ff., Hägge, SvJT 2011 s. 292.

31



b) Analog tillämpning av konkursrättslig praxis?

Om de två reglerna alltså skall anses vara, så att säga, självständiga i förhållande till varandra, blir 

frågan om de konkursrättsliga fallen i  praxis rörande just lönefordrans uppkomst skulle  kunna 

tillämpas analogt då samma fråga skall avgöras enligt 3:3 FrekL. En analog tillämpning skiljer sig 

från den principstyrda tillämpning som har diskuterats ovan genom att den analoga tillämpningen 

framförallt  kräver  någonting  mer  än  bara  samma  uttryck  i  lagtext.  Grunden  för  analogislut 

överhuvudtaget torde vara en slags princip om att lika fall skall behandlas lika. Ett fall som är när-

liggande  ett  redan  avgjort  fall  bör  behandlas  på  samma  sätt  då  det  ökar  förutsebarhet  och 

stabilitet.88 Vad är det då som gör att ett fall är ”likt” ett annat? Rent allmänt kan två fall vara lika 

av rent praktiska skäl, exempelvis genom att den bakomliggande situationen och de rättsliga över-

vägandena  överensstämmer.89 Helt  enkelt  är  sådana  fall  lika  för  att  sakomständigheterna  är 

likadana eller nära inpå likadana. Två fall kan också vara lika då de regler som skall tillämpas har  

samma syfte eller inriktning.

   Frågan blir då, hur lika är egentligen konkurs- och rekonstruktionsförfarandena? Till att börja  

med kan man konstatera att både konkursrätten och rekonstruktionsrätten hör till insolvensrätten i 

vid  mening.90 Den grundläggande problematik  som båda förfarandena försöker  att  lösa,  är  en 

ekonomisk  kris.  Dessutom har  konkursförfarandet  och  ackordsinstitutet  liknande  funktion  vid 

hanteringen av någons skulder – de avser att avgöra gäldenärens fordringsförhållanden vid den 

kritiska  tidpunkten.91 Utifrån  detta  kan det  verka  som att  det  kan  finnas  goda skäl  till  varför 

konkurs- och rekonstruktionssituationer bör behandlas på samma sätt rörande fordrans uppkomst i 

stort och lönefordringars uppkomst specifikt. Båda förfarandena avser nämligen, något tillspetsat,  

att hantera fordringar och ekonomiska kriser.

   Undersöker man dock syftena bakom de två förfarandena, så är de knappast desamma. Som ovan 

nämnts syftar FrekL i allmänhet till att hjälpa gäldenärsföretaget att överleva. Rekonstruktionen 

och ackordet skall  möjliggöra för en omstrukturering och sanering under en period, och sedan 

skall gäldenärsföretaget leva vidare i princip med samma fordringsägare som tidigare. Konkurs-

institutet har sitt huvudsakliga ändamål i att det definitivt avvecklar ett företag.92 Företaget skall 

inte längre finnas, och fordringar mot gäldenären skall slutregleras. Förvisso gäller i båda för-

farandena  en  likabehandlingsprincip  i  förhållande  till  borgenärerna,  men  medan  fokus  i 

rekonstruktionsfallet ligger på gäldenären, är det i konkursfallet snarare borgenärerna som skall 

88 Se Peczenik, m.fl., s. 39, Hjerner, s. 16 f.
89 Se Peczenik m.fl., s. 156, Påhlsson, s. 119.
90 Se Welamson/Mellqvist, s. 14 ff., Mellqvist, Obeståndsrätten, s. 18.
91 Se Danhard, KonkursArbetsrätt, s. 387.
92 Se prop. 1995/96:5 s. 55 f.
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skyddas.93 Trots  att  det  dessutom  i  båda  fallen  handlar  om  gäldenärer  i  kris,  är  inte  heller 

situationerna sakligt sett lika. Hägge har ansett att det beror på att situationen i konkurs är mer 

komplicerad än den i rekonstruktion, och hänvisar till propositionen bakom FrekL.94 Vad Hägge 

menar är möjligtvis inte helt uppenbart, men kanske går det att se på det med utgångspunkt i den 

faktiska funktionen av 3:3 FrekL respektive 5:1 KonkL.

   Vid konkurs förekommer tre typer av fordringar; konkurs-, gäldenärs- och massafordringar. Den 

sistnämnda typen gäller direkt mot konkursboet.  De två förstnämnda gäller båda mot konkurs-

gäldenären,  men  medan  konkursfordringarna  kan  göras  gällande  i  konkursen  kan  gäldenärs-

fordringarna bara göras gällande mot konkursgäldenären som person.95 Om konkursgäldenären är 

ett företag, finns det normalt efter konkursens avslutande varken någon gäldenär att rikta kravet 

mot  eller  några  medel  som  kan  täcka  gäldenärsfordringarna.  Enligt  5:1  KonkL är  konkurs-

fordringar fordringar som uppkommit innan konkursutbrottet,  och motsatsvis uppkommer både 

massafordringar  och  gäldenärsfordringar  efter  denna  kritiska  tidpunkt.96 Med dagens konkurs-

rättsliga huvudregel anses lönefordringar som intjänas efter den kritiska tidpunkten vara massa-

fordringar  om  konkursboet  uttryckligen  eller  konkludent  kan  anses  ha  inträtt  i  avtalet.97 Har 

konkursboet  istället  sagt  upp  arbetstagaren  anses  uppsägningslönen  vara  en  konkursfordran, 

oavsett om arbete utförs för konkursboets räkning under tiden eller inte, då fordrans uppkomst 

knyts till anställningsavtalet. Det är i princip detta som följer av NJA 1979 s. 253. Om huvud-

regeln i konkurs istället hade varit att lönefordringar uppkommer när de intjänas, skulle det också 

ha varit nödvändigt att göra en gränsdragning mellan massa- och gäldenärsfordringar. En löne-

fordran  för  en  uppsagd  arbetstagare  som  inte  utför  arbete  under  uppsägningstiden  skulle  då 

rimligtvis  få  karaktären  gäldenärsfordran,  då  den  skulle  ha  uppkommit  efter  den  kritiska  tid-

punkten samtidigt som konkursboet inte inträtt i avtalet.98 Således skulle arbetstagaren förlora sin 

förmånsrätt för lönefordringen, då han inte skulle ha någon konkursfordran.99 Däröver skulle han 

heller inte ha någon rätt till lönegaranti, åtminstone inte under uppsägningstidens första månad, då 

detta förutsätter förmånsrätt enligt 7 och 7 a §§ LGL.

   Om den uppsagde arbetstagaren med samma alternativa huvudregel istället utfört arbete under 

tiden  efter  den  kritiska  tidpunkten,  skulle  lönefordringar  som  intjänats  efter  den  tidpunkten 

93 Se prop. 1986/87:90 s. 94, Persson/Karlsson-Tuula, s. 28 f.
94 Se Hägge, SvJT 2011 s. 292.
95 Se Welamson/Mellqvist, s. 185 f.
96 Se Håstad, Sakrätt, s. 420, Lennander, Gertrud, KonkL Karnov, kommentaren till 5:1, not 193, stycket som börjar 

”Bestämmelsen aktualiserar”.
97 Se ovan, avsnitt 3.4. Se också Danhard, KonkursArbetsrätt, s. 94.
98 Se Håstad, Sakrätt, s. 420, Welamson/Mellqvist, s. 188.
99 Se Lindblom, Per, LGL Karnov, kommentaren till 7 § LGL, not 8, stycket som börjar ”Av paragrafen”.
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automatiskt bli massafordringar. Inte heller här skulle det finnas någon rätt till lönegaranti.100 Med 

en sådan huvudregel skulle också konkursboets uppsägnings- och inträdesrätt urholkas, då löpande 

avtal som konkursboet i och för sig inte inträtt i, skulle ge upphov till massafordringar. Därutöver  

hade regleringen i 5:18 KonkL om massaansvar för arbete som utförs senare än en månad efter 

konkursutbrottet varit  onödig.

   Vad 5:1 KonkL alltså gör, är att den bestämmer inte bara vem som skall ha utdelningsrätt i  

konkursen (och därmed en konkursfordran), utan också vem som skall ha rätt att rikta sitt anspråk 

mot  konkursboet.  Då  systemet  med  konkursboet  som  en  egen  juridisk  person,  och  då  löne-

garantirätten skulle  falla  bort  om lönefordringar  uppkom innan den kritiska  tidpunkten,  är  det 

naturligt att de anses uppkomma när anställningsavtalet träffas i konkurssituationen.

   Vid rekonstruktion är situationen inte likvärdig. Det finns hela tiden endast ett rättssubjekt, och 

det  är  dennes  skulder  som skall  behandlas  i  ackordsförfarandet.  Arbete  som utförs  efter  den 

kritiska  tidpunkten utförs för rekonstruktionsgäldenärens  räkning, och det blir  aldrig fråga om 

något inträdande i rekonstruktionsgäldenärens avtal.101 Inte heller påverkas arbetstagarens rätt till 

lönegaranti av tidpunkten för lönefordrans uppkomst, då lönegarantin i rekonstruktionsfallet bara 

knyts till tidpunkten för intjänande. Problemen som aktualiseras vid konkurs, har alltså inte någon 

motsvarighet vid rekonstruktion.

   Det finns således skäl både för och emot en analog tillämpning av den konkursrättsliga praxisen 

rörande lönefordrans uppkomst i rekonstruktionsfallet. Framförallt skiljer sig dock situationerna åt 

både vad gäller syfte och vad gäller förutsättningar, vilket gör att de under ytan kanske inte är så 

lika  som man  kan  tro.  Det  är  därför  inte  givet  att  en  prövning  av  lönefordrans  uppkomst  i 

rekonstruktion skulle aktualisera samma frågor som en prövning i konkurs skulle göra, och en 

analog tillämpning skulle kunna vara mindre lämplig till följd av detta.

c) Sammanfattning och slutsats

Sammanfattningsvis är konkurs och rekonstruktion två förhållandevis olika företeelser. Inte bara 

har de båda förfarandena olika  syften,  utan den rättsliga och praktiska situationen skiljer  dem 

också åt. Samtidigt finns ingen för samtliga fall gällande princip för hur fordrans uppkomst skall 

hanteras, och det går därför inte att hävda att lösningen med avtalstidpunkten som lönefordrans 

uppkomsttidpunkt  ger  uttryck  för  någon  sådan  princip.  Allt  detta  talar  således  emot  en  lika-

behandling vid bestämningen av lönefordrans uppkomsttidpunkt, också när den sker genom analog 

rättsfallstillämpning. Utan någon allmän princip för fordrans uppkomst, och då det saknas skäl att  

100 Se NJA 1979 s. 253 (s. 257 i referatet).
101 Se prop. 1995/96:5 s. 88.
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tillämpa den konkursrättsliga praxisen analogt i rekonstruktionsfallet,  saknas det också skäl att 

frångå  Högsta  domstolens  uttalande  i  NJA 2009  s.  291,  där  domstolen  förespråkat  att  den 

tillämpade regelns bakomliggande ändamål bör vara avgörande för fordringars uppkomsttidpunkt. 

Således  måste  lönefordrans  uppkomst  enligt  3:3  FrekL bestämmas  med  ledning  av  de  förut-

sättningar och rättsliga avgränsningsfrågor som regeln för med sig.

4.3.4 Lönefordrans uppkomst, den ändamålsinriktade metoden

Om det således inte finns anledning att avgöra lönefordringars uppkomsttidpunkt enligt 3:3 FrekL 

genom tillämpning  av  ett  gemensamt  fordringsbegrepp  eller  genom en analog  tillämpning  av 

konkursrättslig praxis, måste man finna en annan metod. Den metod som Högsta domstolen har 

förespråkat i NJA 2009 s. 291 innebär att den tillämpade regelns syfte skall vara det avgörande 

rättsfaktumet för att bestämma när en fordran har uppkommit. 

a) Hur skall metoden tillämpas på lönefordringar enligt 3:3 FrekL?

Pudelns, så att säga, kärna ligger i domens stycke 12 där Högsta domstolen preciserar vilka rätts-

fakta som skall  vara avgörande vid fastställande av tidpunkten för fordrans uppkomst.  Högsta 

domstolen uttalar:

"Av stor betydelse för frågan om en fordrans uppkomsttid – när omständigheterna är sådana att 

fordringen vid den kritiska tidpunkten kan sägas ha varit svävande – är syftet med den bestämmelse 

vars tillämpning är i fråga. Huruvida fordringen skall anses ha funnits vid den kritiska tidpunkten 

trots att den inte var fullgången är alltså i hög grad beroende av ändamålet med den aktuella 

regeln."102

Metoden går således ut på att den regel som tillämpas syfte hittas. Syftet skall sedan abstraheras 

till en princip om när den relevanta fordringen bör anses uppkommen.

   Vilken är då ”regeln” vid offentligt ackord? Det spontana svaret utifrån hur Högsta domstolen 

har formulerat domskälen, är att det är den regel som i fallet aktualiserar frågan om fordrans upp-

komst som skall undersökas. I citatet ovan är det nämligen syftet bakom den bestämmelse eller 

den aktuella regeln som tillämpats, som är aktuellt. En snabb genomläsning ger slutsatsen att om 

fordrans uppkomst aktualiseras i situationen offentligt ackord är det syftet bakom 3:3 FrekL som 

skall vara vägledande för uppkomsttidpunkten. 

   Då detta skall tillämpas på lönefordringars uppkomst blir frågan, vilket syfte har 3:3 FrekL 

102

NJA 2009 s. 291 (s. 297 f. i referatet). Kursivering tillagd och noter borttagna.
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egentligen? Egentligen skulle man kunna säga att regeln framförallt har till syfte att avgöra vilka 

fordringar som skall ingå i ett offentligt ackord.
103

 Detta ger dock ingen direkt ledning – det talar 

inte  för  någon  uppkomsttidpunkt  alls,  utan  beskriver  egentligen  bara  vad  regeln  innebär  rent 

praktiskt. Enligt Arnesdotter syftade 12 § AckL (som oförändrad överfördes till 3:3 FrekL) till att 

”inte undergräva gäldenärens möjligheter till kredit under ackordsförhandlingstiden”.
104

 Överförd 

till dagens rekonstruktionsbaserade ackordsinstitut skulle gränsdragningen med ett sådant synsätt 

göras utifrån det faktum att gäldenären under rekonstruktionen behöver låna pengar, dels för att 

driva verksamheten under rekonstruktionen, dels för att kunna fullgöra ett eventuellt ackord. Det 

är då inte lämpligt om avtal som  träffas under rekonstruktionen också ingår i ackordet,  då de 

krediter  som ingås under  förfarandet  behövs för  att  garantera den vidare driften och ackords-

borgenärernas likvid. Ingen skulle lämna rekonstruktionsgäldenären kredit under rekonstruktionen, 

om  fordran  på  återbetalning  automatiskt  skulle  omfattas  av  ackordet.  Om  man  försöker 

generalisera det syftet för att få fram en allmän uppkomsttidpunkt för fordringar, kommer man 

dock inte längre än till  ett konstaterande att fordringar som har sitt upphov i ”nya” avtal som 

träffas under rekonstruktionstiden också uppkommer efter den kritiska tidpunkten. Det säger alltså 

ingenting om de, med Högsta domstolens uttryck, ”svävande” lönefordringarna.
105 

   Det är alltså framförallt svårt att hitta ett syfte bakom 3:3 FrekL som går att abstrahera till en  

ståndpunkt rörande fordrans uppkomst som kan tillämpas i allmänhet. Regeln i sig är således inte 

tillräcklig. Hur skall man då bestämma fordrans uppkomsttidpunkt utifrån dess syfte? Lösningen 

på  detta  dilemma tycks  finnas  i  Högsta  domstolens  domskäl  i  NJA 2009 s.  291.  Uppkomst-

tidpunkten för den där aktuella fordran konstaterades nämligen genom att domstolen såg till "[5:15 

KonkL:s] syfte samt allmänna konkursrättsliga principer och de ändamål dessa vilar på".
106 

Av 

syftet med "den bestämmelse" och "den aktuella regeln" tycks förstås att det är den regel som 

aktualiserar frågan om fordrans uppkomsts syfte, samt de allmänna principerna och ändamålen på 

rättsområdet i fråga som bygger upp den enskilda regeln som skall vara avgörande.

   Vilket är då rättsområdet i fråga om 3:3 FrekL? På olika ställen har, som nämnts, ackords-

institutet i FrekL kallats ett ”förfarande i förfarandet”.
107

 Det skulle kunna tolkas som att det finns 

en separering mellan rekonstruktionen i sig och ackordsinstitutet; ackordsreglerna har överförts 

från en fristående lag, och borde därför kanske tolkas fristående. Samtidigt är  ackordsreglerna 

sedan de flyttats  till  FrekL bara en del  av det  större rekonstruktionsförfarandet,  och skall  där 

103
Se SOU 1968:41 s. 96 och Walin/Gregow, s. 46 f. som behandlar 3:3 FrekL:s föregångare i 12 § AckL. Avseende 

3:3 FrekL, se Hellners/Mellqvist, s. 170.

104
Arnesdotter, s. 290.

105
Jfr. Hellners/Mellqvist, s. 172 f.

106
NJA 2009 s. 291 (s. 298 i referatet).

107
Se ovan, avsnitt 2.2.3.
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underlätta för rekonstruktionens syfte att uppnås. Tillämpningen av ackordsreglerna måste därför 

rimligtvis stämma överens med de principer och ändamål som gäller i rekonstruktionsförfarandet i 

övrigt.108 Vid  en  bestämning  av  fordrans  uppkomst  enligt  3:3  FrekL måste  således  även  de 

rekonstruktionsrättsliga  principer  och  principerna  bakom  ackordsinstitutet  som  tillsammans 

bygger upp FrekL beaktas. Med ledning av detta skall en helhetsbedömning göras.

b) När uppkommer en lönefordran enligt ändamålen och principerna bakom 3:3 FrekL?

I det föregående har det konstaterats att lönefordringars uppkomst måste bestämmas enligt syftet 

bakom 3:3 FrekL. Samtidigt har det också konstaterats att det isolerade syftet bakom regeln inte 

ger någon direkt ledning, och att man därför måste vända sig till de principer och ändamål som 

bygger  upp  reglerna  om  ackord  och  företagsrekonstruktion  i  allmänhet.  Uppkomsttidpunkten 

måste passa in i den systematik som reglerna ger, både materiellt och formellt.

   I doktrinen har Hägge tagit en stark ställning mot att låta fordringar i allmänhet som intjänats 

efter  den  kritiska  tidpunkten  uppkomma innan  den  kritiska  tidpunkten.  Istället  skall  utgångs-

punkten, enligt Hägge, vara att varaktiga avtal ger upphov till fordringar allt eftersom de intjänas.  

En annan ordning skulle, enligt Hägge, strida mot syftet med företagsrekonstruktion.109 

   Sett  isolerat  är  detta  uttalande  vid  en  första  anblick  dock  inte  helt  okomplicerat.  Som 

konstaterats  ovan är  det  uttryckliga syftet  bakom företagsrekonstruktion  att  möjliggöra  för  att 

gäldenären skall kunna rekonstruera sitt företag utom konkurs.110 Då ett offentligt ackord medför 

att gäldenärens skulder skrivs ned, skulle det i och för sig tala för att så stor del som möjligt av 

fordringarna borde anses uppkomma innan ansökan om rekonstruktion. Det är ett starkt argument, 

eftersom detta ändamål genomsyrar hela rekonstruktionsförfarandet, och många regler därför är 

tämligen gäldenärsvänliga. Exempelvis innebär förbudet mot exekutiva åtgärder under förfarandet 

en förstärkning av gäldenärens ställning i förhållande till sina borgenärer, som motiveras av att  

gäldenären  bör  ges  tid  att  hantera  sina  skulder.  Också  ackordsförfarandet  i  sig  har  en  tydligt  

gäldenärsvänlig inriktning, genom att det är ett rättsligt sanktionerat avsteg från principen om att 

avtal skall hållas. En konsekvens av detta är att det kanske skulle vara rimligt att tolka uttrycket 

”fordrans  uppkomst”  i  offentligt  ackord  på  ett  så  gäldenärsvänligt  sätt  som  möjligt. 

Rekonstruktionens  uttryckliga syfte torde således snarast tala för att lönefordringar, vare sig de 

intjänats  före  eller  efter  den  kritiska  tidpunkten,  bör  anses  uppkomma  innan  den  kritiska 

tidpunkten om de grundas på ett avtal träffat innan dess.

   Inte heller detta är dock okomplicerat. För, tanken bakom rekonstruktionsförfarande är inte att 

108 Se Hägge, SvJT 2011 s. 293. Se också hur tingsrätten har hanterat frågan i NJA 2011 s. 849 (s. 852 i referatet).
109 Se Hägge, SvJT 2001 s. 290 ff.
110 Se prop. 1995/96:5 s. 54 och 56.
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till varje pris få gäldenären att överleva. Det är heller inte tanken att rekonstruktionen skall ge 

rekonstruktionsgäldenären  en  rätt  att  utan  vidare,  och  på  sina  egna  villkor,  lösa  alla  tidigare 

problem och gå vidare med sin verksamhet skuldfri.  Det finns nämligen inslag och principer i 

rekonstruktion och ackord som inte omedelbart kan frigöras från det uttryckligt gäldenärsstödjande 

syftet,  och som därvid måste upprätthållas för att  rekonstruktions- och ackordsförfarandet skall 

vara konsekvent.

   Det  första  som skulle  kunna  vara  intressant  att  undersöka  är  vad  ackordsförfarandets  roll 

egentligen är i rekonstruktionen. Som hjälpmedel för gäldenären sett, är möjligheten till ackord 

kanske  det  mest  ingripande.  Samtidigt  är  det  uppenbarligen  inte  tanken  att  alla  gäldenärens 

fordringar skall skrivas av genom ackordet. Ackordets funktion framgår således om inte annat av 

3:3 FrekL, ackordet skall rensa upp bland ”redan uppkomna” fordringar. Tanken är således att 

ackordet  skall  hantera  en  situation  som  fanns  redan  innan  rekonstruktionen  inleddes.  I 

sammanhanget har det därför hävdats att ackordsförfarandet i sig är tillbakablickande.111

   Med ledning av detta skulle det vara naturligt att behandla lönefordringar som intjänats innan 

den kritiska tidpunkten som uppkomna också innan denna tidpunkt. Om det fastställda ackordet 

dock  även  omfattar  lönefordringar  som  intjänats  under  rekonstruktionen,  kan  man  verkligen 

uppfatta det som att ackordet löser en redan uppkommen situation? Vad det i praktiken kommer att 

handla  om  för  rekonstruktionsgäldenären,  är  en  subvention  av  lönekostnader  under  ett  antal 

månader,  på  dels  statens,  och  dels  arbetstagarnas  bekostnad  under  rekonstruktionstiden.  Från 

verkligheten finns ett exempel i det alltjämt aktuella fallet Saab Automobile AB, som under sin  

rekonstruktion  2009  fick  utbetalat  110,7  miljoner  kronor  i  lönegarantimedel  för  arbete  efter 

ansökan om rekonstruktion.112 Det  avsåg således  endast  en  månads lönefordringar,  och  det  är 

tydligt  att  en  ”rabatt”  motsvarande upp till  75  procent  av  ett  sådant  belopp i  förhållande  till  

fordringsägaren staten – och sedan potentiellt lika mycket för varje månad som rekonstruktionen 

pågår i  förhållande till  de  enskilda arbetstagarna – skulle  utgöra  en  stor  konkurrensfördel  för 

gäldenären, som kan bedriva sin verksamhet  efter den kritiska tidpunkten  med arbetskraft som 

kostar en bråkdel av vad den borde göra. Om således ackordsinstitutet skall vara tillbakablickande, 

torde  det  vara  tveksamt  om en  sådan  löpande  rabatt  kan  anses  förenlig  med  denna  tillbaka-

blickande  karaktär.  Rekonstruktionsgäldenären  har  nämligen  då  finansierat  driften  under 

rekonstruktionen till ackorderat värde. Vad ackordet har löst, är således inte en situation som redan 

fanns då rekonstruktionen inleddes.

   Å andra sidan skulle man kunna hävda att om ett löneavtal träffats innan den kritiska tidpunkten,  

111 Se prop. 1995/96:5 s. 56.
112 Se Vänersborgs tingsrätts beslut, 2011-02-04, mål nr Ä 3836-10.
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så skulle ett ackord omfattande lönefordringar som intjänats under rekonstruktionen ändå kunna 

vara  tillbakablickande  eftersom ackordet  då  ”blickar  tillbaka”  på  det  ingångna avtalet.  Denna 

invändning skulle kunna ha visst fog för sig, Man skulle kunna se ackordet som att det reglerar 

avtalet  så  som det  såg  ut  vid  den  kritiska  tidpunkten  och  att  det  också  omfattar  alla  senare 

intjänade fordringar. Samtidigt är detta problematiskt, då det vid tidpunkten för ackordets fast-

ställande är svårt att avgöra ackordets omfattning rörande lönefordringar, till följd av att det är 

osäkert hur länge rekonstruktionen kommer att pågå. Om det vid ackordets fastställande inte går 

att avgöra vilka fordringar som följer av ett avtal, kan det knappast uppfattas som att ackordet 

”blickar tillbaka” om dessa fordringar sedan ingår i  ackordet.  Således kan ackordsförfarandets 

tillbakablickande karaktär tala för att lönefordringar som intjänas under rekonstruktionen inte skall 

ingå ett fastställt ackord, och därför borde anses uppkomma allt eftersom de intjänas.

   Vad finns det då för andra principer bakom rekonstruktion och ackord? Framförallt handlar det 

om likabehandlingsprincipen, kontantprincipen, frysningsprincipen och de allmänna principerna 

om aktiv stoppningsrätt.

   En till synes viktig princip på på rekonstruktionsområdet är kontantprincipen.113 Även om den 

inte uttryckligen stadgas i någon regel i FrekL, kan man säga att kontantprincipen genomsyrar 

rekonstruktions- och ackordsförfarandet. Principen innebär att fordringar som inte har träffats av 

gäldenärens betalningsuppskov skall betalas kontant, och i praktiken blir konsekvensen av detta att 

den kontinuerliga, fortsatta driften av företaget skall betalas enligt kontantprincipen.114

   Just avseende lönefordringar som intjänas under rekonstruktion har det i förarbeten till FrekL 

uttryckts att  lönefordringar under pågående rekonstruktion normalt skall  betalas kontant.115 Om 

lönefordringar  skall  betalas  kontant  allt  eftersom  de  förfaller,  skulle  det  strida  mot  kontant-

principen att låta dem ingå i ett ackord. Problemet är att det kan ifrågasättas, och har ifrågasatts,  

om uttalandet har någon bäring på lönefordringar under dagens förhållanden. Vid införandet av 

FrekL var lönefordringar nämligen i större utsträckning skyddade av förmånsrätt, och skulle därför 

bara i rena undantagsfall ingå i ett fastställt ackord.116 Därutöver fanns då heller ingen rätt till löne-

garanti i företagsrekonstruktion, varför frågan om fordrans uppkomst inte var intressant heller ur 

statens  regressfordrans  perspektiv.  Därför  torde  det  inte  utan  vidare,  med  hänvisning till  lag-

stiftarens uttalande, gå att antaga att kontantprincipen gäller för lönefordringar som intjänas under 

rekonstruktionen enligt dagens förhållanden.

   Då det alltså inte finns någon regel i FrekL som uttryckligen stadgar en kontantprincip, är det 

113 Se prop. 1995/96:5 s. 94.
114 Se Tuula, Rekonstruktion, s. 351.
115 Se prop. 1995/96:5 s. 134 f.
116 Se Hägge, SvJT 2011 s. 298, not 36.
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svårt att bestämma dess räckvidd och i vilken mån den kan anses omfatta lönefordringar som in-

tjänas under rekonstruktionen. Bedömningen blir således förhållandevis osäker. Kanske går det att 

finna åtminstone någon ledning i hur lagstiftaren har uttryckt kontantprincipen i förarbetena till 

2:15  FrekL.  Regeln  uppställer  det  ovan  nämnda  kravet  på  rekonstruktörens  samtycke  för  att 

rekonstruktionsgäldenären  skall  få  betala  skulder  som  uppkommit  före  beslutet  om  företags-

rekonstruktion.  Skulder som uppkommer under rekonstruktionen kan gäldenären således betala 

utan rekonstruktörens samtycke. Enligt lagstiftaren innebär kravet motsatsvis att alla prestationer 

som ”tillförs” rekonstruktionsgäldenären under förfarandet skall betalas kontant,117 och alltså till 

fullt belopp. Skulder som har uppkommit efter beslutet om företagsrekonstruktion skall således 

betalas kontant.

   Hur skall man då hantera lönefordringar med ledning av detta? Rent allmänt kan man konstatera 

att de lönefordringar och arbetsavtal som framförallt är problematiska i denna uppsats av delat 

slag. Å ena sidan har avtalet träffats innan den kritiska tidpunkten, å andra sidan har prestationen 

utförts efter denna tidpunkt. Samtidigt verkar kontantprincipen så som den uttrycks i förarbetena 

till 2:15 FrekL inte fokusera på avtalet,  utan på det faktum att gäldenären tillförs en prestation 

under  rekonstruktionsförfarandet.  Det  är  själva  tillförandet  som  grundar  den  kontanta 

betalningen.118 Om man då ser på arbetstagaren och dennes prestation, så ligger det nära till hands 

att uppfatta arbete som utförs under rekonstruktionen som just prestationer som tillförs gäldenären. 

Visserligen grundas prestationerna på ett avtal som är träffat innan rekonstruktionsförfarandet, och 

man  skulle  därför  kunna  säga  att  prestationerna  var  förväntade  redan  innan rekonstruktionen. 

Samtidigt innebär arbetstagarens prestation att rekonstruktionsgäldenären under rekonstruktionen 

tillförs ett förmögenhetsvärde som motsvarar värdet på arbetsprestationen. Om kontantprincipen så  

som den kommer till uttryck i 2:15 FrekL skall träffa prestationer som tillförs gäldenären under 

rekonstruktionsförfarandet,  och det förmögenhetsvärde som arbetsprestationen innebär  kommer 

rekonstruktionsgäldenären till  nytta under rekonstruktionen, kan man fråga varför gäldenären i 

sådana fall inte skulle ersätta arbetstagaren fullt ut.  Med ledning av detta skulle arbetstagarens 

lönefordringar betalas kontant enligt 2:15 FrekL, och alltså vore det inkonsekvent att låta samma 

fordringar ingå i ett ackord vid tillämpning av 3:3 FrekL. Kontantprincipen skulle därför kunna 

anses tala för att lönefordringar som intjänas under rekonstruktionen inte skall ingå i ett ackord.

   I anslutning till kontantprincipen kan det också anföras att lagstiftaren gjort principen om aktiv 

stoppningsrätt enligt 63 § 4 st. köplag (1990:931) (KöpL) tillämplig i fråga om rekonstruktion.119 

Den aktiva stoppningsrätten gör att en motpart i förhållande till en rekonstruktionsgäldenär har rätt 

117 Se prop. 1995/96:5 s. 191.
118 Se prop. 1995/96:5 s. 191.
119 Se prop. 1995/96:5 s. 95.
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att kräva tillbaka en levererad vara, eller annars kräva betalt eller att få säkerhet för en prestation 

som har skett till gäldenären efter ansökan om företagsrekonstruktion. Det direkta tillämpnings-

området är köp av lös egendom,120 men det har uttalats att regeln ger upphov till en generell princip  

med mycket vidare tillämpningsområde än vad som följer av regeln i sig.121 Principen skulle då 

innebära  att  borgenären  har  rätt  till  betalning  eller  säkerhet  för  fortsatta  prestationer  under 

rekonstruktionen,122 och skulle på sätt kunna sägas stödja kontantprincipen. Huruvida stoppnings-

rätten kan anses vara en gällande princip också för arbetstagare har diskuterats. Enligt Hägge finns 

det inga skäl till varför den inte borde gälla också arbetstagares prestationer.123 Samtidigt kan man 

notera att Högsta domstolen i NJA 1979 s. 253 uttryckte att principerna om aktiv stoppningsrätt 

bara har ett begränsat tillämpningsområde i fråga om anställningsavtal, vilket gör att det är på-

kallat  att  närma sig  frågan  med försiktighet.124 Dessutom skulle  man  kunna  diskutera  om en 

tillämpning av den aktiva stoppningsrätten inte snarare skulle ge löntagaren ett slags sakrättsligt 

skydd, vilket skulle lyfta bort fordringen från ackordet tack vare sakrättsliga principer. Just detta 

diskuteras  ytterligare i  följande avsnitt.  Här  skall  bara konstateras att,  om principen om aktiv 

stoppningsrätt i slutändan anses gällande också för arbetstagare, skulle det vara inkonsekvent att 

låta lönefordringar som intjänas under rekonstruktionen ingå i ett offentligt ackord. Den aktiva 

stoppningsrätten skulle  i sådana fall  förlora sitt  innehåll,  då stoppningsrätten inte  skulle kunna 

hindra ett ackord.

   När det gäller likabehandlingsprincipen, så kommer den till uttryck i 3:2 1 st. 2 men. FrekL. Alla 

borgenärer som ingår i ett ackord skall, enligt principen, behandlas lika. Den framgår också av 

3:25 3 p. FrekL, som anger att ett offentligt ackord inte får fastställas om gäldenären i hemlighet  

har gynnat någon borgenär, och i 2:15 FrekL, och kravet på att rekonstruktörens samtycke till 

betalning av fordringar som uppkommit före beslutet om företagsrekonstruktion förutsätter synner-

liga skäl.

Vad säger då egentligen likabehandlingsprincipen om fordrans uppkomst? Om man exempelvis 

tänker sig en ordning där även lönefordringar som intjänats under rekonstruktionen anses upp-

komma innan den kritiska tidpunkten, så kan man fråga sig om en sådan löntagare behandlas 

likadant  som  en  löntagare  som  ingått  avtal  med  rekonstruktionsgäldenären  under  själva 

rekonstruktionen. Den ”äldre” löntagaren skulle då riskera att få sina lönefordringar ackorderade, 

medan den ”nye” löntagaren inte skulle löpa samma risk. Frågan är då, tillåter likabehandlings-

principen  en  sådan  ordning?  Till  synes  gör  den  det.  Likabehandlingsprincipen  tar  sikte  på 

120 Se prop. 1995/96:5 s. 89.
121 Se exempelvis prop. 1995/96:5 s. 95, SOU 1999:1 s. 241, Karlsson-Tuula, Gäldenärens avtal, s. 104.
122 Se Hägge, SvJT 2011 s. 295.
123 Se Hägge, SvJT 2011 s. 295.
124 Se NJA 1979 s. 253 (s. 256 i referatet).
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situationen att det redan har konstaterats att en fordran skall ingå i ett ackord eller annars redan 

ansetts vara uppkommen innan den kritiska tidpunkten. Det är mellan sådana borgenärer – som har 

fordringar som uppkommit innan den kritiska tidpunkten – som likabehandlingsprincipen får sin 

fulla effekt, och det är en sådan borgenär som inte får gynnas, respektive betalas utan synnerliga 

skäl. I fråga om fordrans uppkomst kan man därför inte finna mycket ledning bara i en princip om 

likabehandling.

   En ytterligare princip som gör sig gällande vid rekonstruktion och ackordsförhandlingarna, är 

frysningsprincipen. Enligt 3:10 1 st. FrekL skall en ansökan om ackordsförfarande innehålla en 

bouppteckning upprättad av rekonstruktören, som skall ta upp borgenärerna och deras skulder per 

ansökningsdagen.125 Det är på detta underlag som borgenärskollektivet sedan röstar rörande det 

offentliga  ackordet.  Till  att  börja  med  kan  man  därför,  som  Hägge  konstaterar,  undra  hur 

rekonstruktören  rent  praktiskt  skall  behandla situationen  om fordringar  som intjänas  under  en 

senare period också skall ingå i ackordsunderlaget.126 

   Frysningsprincipens  effekter  skapar  dock  inte  bara  problem för  rekonstruktören.  Den  kan 

nämligen  anföras  också  för  att  ifrågasätta  ett  ackord  ur  arbetstagarens  perspektiv.  De  löne-

fordringar som kan ingå i ackordet är sådana som inte är förenade med förmånsrätt och som tjänas 

in inom rekonstruktionstiden. Om det då är osäkert hur länge rekonstruktionen kan tänkas pågå (i  

längsta fall upp till ett år), går det inte att med säkerhet bestämma vad arbetstagaren skall rösta om 

för fordringar, och denne kan heller inte beräkna vilka konsekvenser ett fastställt ackord får för 

honom. Om en löneborgenär på så sätt skulle tvingas rösta vid borgenärssammanträdet utan att 

kunna veta hur många månadslöner som han riskerar att mista, skulle man kanske kunna hävda att 

det  skulle  strida  mot  likabehandlingsprincipen  i  förhållande till  borgenärer  som har  klara och 

fastställda fordringsbelopp. Då bouppteckningen måste begränsas till situationen vid ansöknings-

dagen  talar  således  frysningsprincipen  och  likabehandlingsprincipen  för  att  ackordet  inte  kan 

omfatta  andra  fordringar  än  de  vars  antal,  omfång  och  storlek  kan  bestämmas  vid  denna 

tidpunkt.127 

   Vad gäller frysningsprincipen blir det också svårt att förstå vad som skall anses gälla under tiden 

för rekonstruktionen tills dess att ett ackord har fastställts, om lönefordringar som intjänas under 

rekonstruktionen  ingår  i  ackordet.  Enligt  2:20  FrekL  förbjuds  rekonstruktionsgäldenärens 

borgenärer att häva avtal på grund av dröjsmål med prestation från gäldenärens sida, om hävnings-

rätten  uppkommit  innan  beviljandet  av  rekonstruktion.  Enligt  2:20  6  st.  FrekL gäller  regeln 

uttryckligen inte arbetsavtal. Vid faktiskt dröjsmål med lönebetalning uppkommer istället normalt 

125 Se Hellners/Mellqvist, s. 194, Hägge, SvJT 2011 s. 296.
126 Se Hägge, SvJT 2011 s. 296.
127 Se Hägge, SvJT 2011 s. 296.
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dels  en  rätt  för  arbetstagaren  att  lägga  ned  sitt  arbete  i  avvaktan  på  att  förfallen  lön  betalas 

(arbetstagarens  detentionsrätt),128 dels  en  rätt  för  arbetstagaren  att  omedelbart  frånträda 

anställningen, enligt 4 § 3 st. LAS, utan att iakttaga gällande uppsägningstid.129 Här ser man då 

vikten av att lönegarantin finns till hands, som kan rädda arbetsgivaren från massuppsägningar på 

grund av obetalda löner. Lönegarantin gäller dock bara för lönefordringar som är förenade med 

förmånsrätt,  och  således  upphör  den  att  stödja  rekonstruktionsgäldenären  efter  en  månad  av 

rekonstruktionsförfarandet. Om arbetstagaren fortsätter att arbeta under tiden efter detta, så måste 

rekonstruktionsgäldenären på något sätt  hantera de intjänade lönerna allt  eftersom de förfaller. 

Betalas inte lönerna, uppkommer en rätt för arbetstagaren att omedelbart frånträda arbetsavtalet 

och rekonstruktionsgäldenären riskerar att bli föremål för en indrivningsblockad enligt 41 § 3 st. 

MBL. Samtidigt är det också dessa lönefordringar, i förhållande till den enskilde arbetstagaren, 

som riskerar att omfattas av ett ackord. Innan detta har fastställts måste emellertid rekonstruktions-

gäldenären betala lönefordringen till fullo för att undvika att hamna i en situation där arbetstagaren 

säger upp sig med omedelbar verkan. Om arbetstagaren skulle utnyttja en rätt till omedelbart från-

trädande  skulle  rekonstruktionens  syften  motverkas,  då  det  torde  vara  en  förutsättning  för  en 

lyckad  rekonstruktion  att  det  faktiskt  finns  arbetstagare  som  arbetar  för  gäldenären  under 

förfarandet.  Om lönefordringarna sedan skulle ingå i ackordet, skulle  gäldenären få en rätt  att 

återkräva det som överskrider ackordsdividenden. Detta kan knappast anses ändamålsenligt, då ett 

sådant återkrav mycket väl kunna få till effekt att arbetstagarna utnyttjar sin rätt till uppsägning 

med iakttagande av uppsägningstid. Härigenom skulle rekonstruktionens syften motverkas.

   Om rekonstruktionsgäldenären alltså inte betalar de löner som förfaller under rekonstruktionen 

och  som  inte  är  förenade  med  förmånsrätt,  i  avvaktan  på  ackordsförhandlingen,  riskerar 

rekonstruktionen  att  misslyckas.  Betalar  gäldenären  lönerna,  och  sedan  kräver  tillbaka  dessa, 

skulle effekten troligen bli densamma. Alternativet är naturligtvis att fordringarna ingår i ackordet,  

men att rekonstruktionsgäldenären underlåter att kräva tillbaka den del av beloppet som överstiger 

ackordsdividenden från arbetstagarna. Varför då dessa fordringar alls skall ingå i ackordet är dock 

svårt att förstå. Också i detta avseende talar frysningsprincipen således för att lönefordringar som 

intjänas efter den kritiska tidpunkten skall anses uppkomma allt eftersom de intjänas.

c) Syftet bakom lönegarantiregressfordran och 28 § 1 st. 2 men. LGL?

Ovan har det argumenterats för att flera av de ändamål och principer som bygger upp FrekL talar 

128 Se prop. 1995/96:5 s. 92.
129 Se prop. 1995/96:5 s. 92 och Lunning, Lars och Toijer, Gudmund, Anställningsskydd: en lagkommentar (30 maj  

2010, Zeteo), kommentaren till 4 § LAS, stycket med rubriken ”Hävning av anställningsavtalet på arbetstagarens 
initiativ”.
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för att löner som intjänats efter den kritiska tidpunkten, inte skall ingå i ackordet. Samtidigt har det 

också  konstaterats  att  rekonstruktionsinstitutets  uttryckliga  övergripande  syfte  talar  för  att  så 

många fordringar som möjligt skall ingå i ett ackord. Frågan är då hur man skall ställa sig till de  

invändningar som föredraganden i Högsta domstolen i NJA 2011 s. 849 gjorde. Grunden för att 

regressfordran skulle ackorderas i sin helhet var, enligt föredraganden, att motsatt utgång skulle 

motverka  syftet  bakom  det  faktum  att  regressfordran  blev  oprioriterad  genom  2009  års  lag-

ändringar i 28 § 1 st. 2 men. LGL.

   Föredragandens uppfattning om syftet bakom lagändringen är, till att börja med, helt korrekt. Det 

tycks som att  lagstiftaren hade till  syfte att  låta regressfordran ingå i  ackordet då ändringarna 

gjordes i 28 § 1 st. 2 men. LGL,130 och således förutsatte lagstiftaren att lönefordringar uppkommer 

vid anställningsavtalet också vid företagsrekonstruktion.

   Men kan egentligen föredragandens tolkning vara i enlighet med 28 § 1 st. 1 men. LGL? Om det 

är lönefordrans uppkomst som skall bestämma huruvida statens fordran skall anses uppkommen 

före eller efter den kritiska tidpunkten, borde inte lönefordrans uppkomst bedömas fristående från 

de  överväganden  som regressfordran  ger  upphov  till?  Utifrån  28  §  1  st.  1  men.  LGL är  det 

onekligen så det ser ut, åtminstone så länge som samma överväganden inte är giltiga i fråga om 

också lönefordringar i allmänhet. Frågan är dock om man rimligen kan motivera att en oprioriterad 

arbetstagare får  sin  lönefordran  nedsatt  eftersom  ifall hans  fordran hade varit  prioriterad,  och 

därvid betalats av staten genom lönegarantisystemet,  så skulle en annan ordning ha lett  till att 

statens fordran undgår ackord. Framförallt med tanke på att arbetstagare i allmänhet har en stark 

ställning, torde det vara svårt att motivera varför en arbetstagare inte skall få sin fordran skyddad 

med  hänvisning  till  en  slags  fiktiv  statlig  regressfordran.  Om  lagstiftaren  ville  hålla  statens 

regressfordran inom gränserna för ett ackord, hade en bättre lösning varit att helt enkelt stadga att 

statens fordran alltid skall  ingå i  ett  fastställt  sådant.  Genom att  ”endast” avprioritera regress-

fordran, öppnade lagstiftaren istället för att låta ett så pass osäkert uttryck som fordrans uppkomst  

vara avgörande för ett eventuellt ackord; och det dessutom på ett område där begreppet inte ens 

preciserats i praxis.131 

   Slutsatsen måste därför bli att invändningen att ett ackord av regressfordran skulle motverka 

2009 års lagändringar i 28 § 1 st. 2 men. LGL inte är tillräcklig för att ”komma runt” att ordalagen 

i 28 § 1 st. 1 men. LGL tycks lämna litet utrymme för sådana överväganden. Lägger man där till  

det  faktum att  principerna bakom 3:3  FrekL tycks tala  i  övrigt  för  att  ackordet  effekter  skall 

begränsas, finns det goda skäl att inte låta invändningen vara avgörande.

130 Se SOU 2007:71 s. 132.
131 Se om detta, Persson, Annina H. och Karlsson-Tuula, Marie, Oklarhet i lagstiftning blir ödesfråga i Saabs konkurs, 

Dagens industri 2009-11-27, s. 13-14.
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d) Den ändamålsinriktade metoden: sammanfattning och slutsatser

Här har nu presenterats ett antal ändamål och principer som alla ligger bakom 3:3 FrekL på ett 

eller  annat sätt.  Det är dessa ändamål och principer som skall  vara vägledande då uppkomst-

tidpunkten för en lönefordran skall behandlas enligt den ändamålsinriktade metoden utifrån NJA 

2009 s. 291. För att lönefordringars uppkomsttidpunkt skall knytas till avtalets ingående oavsett 

när de intjänas talar framförallt syftet bakom rekonstruktionsförfarandet i sig, vilket är att hjälpa 

rekonstruktionsgäldenären  att  överleva.  Det  torde  underlätta  för  gäldenären  om  så  många 

fordringar som möjligt bedömdes ingå i ett fastställt ackord, och lönefordringar skulle därför – 

med ledning av detta – bedömas uppkomma innan den kritiska tidpunkten om de är grundade i ett  

avtal  träffat  innan tidpunkten.  Samtidigt  finns  ett  antal  principer  bakom rekonstruktions-  och 

ackordsförfarandena som medför andra övervägningar. Kontantprincipen talar för att prestationer 

som rekonstruktionsgäldenären  tillgodogör  sig  under  rekonstruktionen skall  ersättas  med icke 

nedsatta belopp. Med en sådan syn skulle lönefordringar uppkomma allt  eftersom de intjänas, 

även då de grundas på ett anställningsavtal träffat innan den kritiska tidpunkten. I samma riktning 

talar frysningsprincipen och likabehandlingsprincipen, framförallt då ett ackord av lönefordringar 

skulle medföra konsekvenser som skulle riskera att hota rekonstruktionens framgång. Man kan 

också fråga sig om principen om aktiv stoppningsrätt kan göra sig gällande för lönefordringar. 

Kan den det, skulle det vara det inkonsekvent att låta fordringar som intjänas efter den kritiska tid-

punkten uppkomma tidigare än så. Det skulle då nämligen inte finnas något behov av en aktiv 

stoppningsrätt, eller principens innehåll skulle i vart fall urholkas.

   Men vad är det då som skall väga tyngst? Är det att rekonstruera rekonstruktionsgäldenären, och 

därför frigöra denne från den ekonomiska börda det innebär att betala för de arbetstagare som 

arbetar under rekonstruktionen? Eller är det frysnings-, kontant- eller likabehandlingsprincipen?

Självklart  måste  man  se  till  rekonstruktionens  ursprungliga  syfte,  att  hjälpa  rekonstruktions-

gäldenären. Det är detta som är själva grundidén bakom rekonstruktionsförfarandet. Samtidigt är 

det  kanske  inte  en  fråga  om  vad  som  väger  tyngst.  Som framgått  ovan  är  rekonstruktions-

förfarandet  inte  en  ovillkorad  kamp  för  att  undsätta  det  krisande  gäldenärsföretaget. 

Rekonstruktionen  syftar  till  att  rekonstruera  gäldenären,  på  de  villkor  som  rekonstruktions-

förfarandet i sig uppställer. Ser man det på detta sätt blir principerna som lyser igenom i FrekL ett 

stöd för att uppnå det övergripande syftet, och ett skydd mot att rekonstruktionen sker på felaktiga 

villkor. Med ledning av vad som ovan har diskuterats blir det då också naturligt att behandla löne-

fordringar som grundas på ett avtal träffat före den kritiska tidpunkten som uppkomna när de 

intjänas under rekonstruktionen, för det är vad principerna bakom 3:3 FrekL talar för.

   Utifrån den ändamålsinriktade metoden måste således följande anses gälla. Har lönefordringarna 
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intjänats före den kritiska tidpunkten, bör de anses uppkomma före den kritiska tidpunkten. Har de  

istället  intjänats under rekonstruktionsförfarandet, så bör de anses uppkomma allt  eftersom de 

intjänas. Utifrån förfarandet, så som det följer av FrekL, är det nämligen mest konsekvent.

4.3.5 Slutsatser om lönegarantiregressfordrans uppkomst

Det hade varit en bra lösning, om konkursrättslig praxis kunde tillämpas också i fråga om löne-

fordringar i rekonstruktion. I de tidigare avsnitten har det emellertid argumenterats för att detta 

inte skulle vara lämpligt, då rekonstruktionsrätten och konkursrätten inte är så lika som man kan 

tro. Att därför gå i  från Högsta domstolens ändamålsinriktade metod, och tillämpa praxis som 

knyter  lönefordrans uppkomst till  avtalstillfället,  skulle strida mot de principer som 3:3 FrekL 

bygger på och därmed också vara inkonsekvent i förhållande till förfarandet i sig. Eftersom det är 

lönefordringarnas  karaktär  som bestämmer  hur  regressfordran  skall  hanteras,  så  talar  alltså  de 

syften och principer som grundar 3:3 FrekL, rekonstruktionsförfarandet och rättsområdet för att 

statens regressfordran skall delas utifrån de bakomliggande lönefordringarnas intjänandetidpunkt. 

Till den del regressfordran har täckt lönefordringar som intjänats innan den kritiska tidpunkten, 

skall den därför ingå i ett fastställt ackord. Ackordet löser då en, för rekonstruktionsgäldenären, 

”redan uppkommen situation”.  Till  den del regressfordran istället  har täckt lönefordringar som 

intjänats efter den kritiska tidpunkten, skall den inte träffas av ackordets effekter. Denna del av 

regressfordringen  har  möjliggjort  för  rekonstruktionsgäldenärens  fortsatta  drift  under 

rekonstruktionen, och skall därför i enlighet med kontantprincipen betalas till fullo.

4.4 Lönegarantiregressfordran sakrättsligt skyddad?

Om en fordran skall ingå i ett fastställt ackord, får den inte vara möjlig att kvitta och heller inte  

förenad med förbehåll om återtaganderätt. Den får därutöver inte berättiga till förmånsrätt enligt 

FRL. Tillsammans uttrycker dessa krav, vilka återfinns i 3:3 1 st. 2 men. och 5 st. FrekL, en allmän  

princip  att  fordringsägare  som  inte  har  lämnat  någon  egentlig  kreditrisk  inte  skall  ingå  i 

ackordet.132  Då förmånsrättsfrågan är avgjord genom 28 § 1 st. 2 men. LGL, skall här frågan om 

huruvida regressfordringen skulle kunna anses säkerställd på annan grund diskuteras. Vid sidan 

om  frågan  om  fordrans  uppkomst  i  sig,  skulle  man  nämligen  kunna  argumentera  för  att 

lönefordringar som intjänats efter den kritiska tidpunkten i och för sig skall vara undantagna ett  

fastställt ackord då arbetstagarens prestation är säkerställd genom att den är sakrättsligt skyddad. 

Så har nämligen föreslagits av två statliga utredningar och dessutom är det den linjen Skatteverket, 

132 Se Hägge, SvJT 2011 s. 293.
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som representant för staten, argumenterat i domstol. Skatteverkets inställning vann bifall i målet 

mot  Företaget  ovan  i  förvaltningsrätten133 men  underkändes  i  kammarrätten  efter  Företagets 

överklagande.134

4.4.1 Sakrättsligt skydd för prestationer efter den kritiska tidpunkten?

a) En allmän princip?

I sitt  huvudbetänkande, SOU 1999:1,  förordade Förmånsrättskommitén en allmän regel där en 

löntagares  fortsatta  arbete  för  en  rekonstruktionsgäldenär  efter  beviljandet  av  företags-

rekonstruktion skulle  medföra en lönefordran som ”inte  nedsätts  av ackordet”.135 Grunden för 

detta  skulle  enligt  kommittén  vara  förekomsten  av  passiv  stoppningsrätt  enligt  61  §,  och 

framförallt den aktiva stoppningsrätten enligt 63 § KöpL, som enligt kommittén grundar en allmän 

princip om att rekonstruktionsgäldenärens motpart i ett varaktigt avtal har sakrättsligt skydd till  

vederlaget  om  gäldenären  efter  den  kritiska  tidpunkten  har  konsumerat  en  prestation  som  

motparten  hade  kunnat  stoppa.136 Principen  skulle,  enligt  kommittén  ”sannolikt  [ha]  generell 

giltighet”137 och den skulle  alltså  till  formen gälla  för  alla  slags  prestationer,  inte bara  arbets-

prestationer, som utförts efter en kritisk tidpunkt. I fråga om lönefordringar skulle effekten av ett 

sakrättsligt skydd på detta sätt vara att arbetstagarens alla prestationer efter den kritiska tidpunkten 

skulle vara just sakrättsligt skyddade, och dessa lönefordringar skulle därför vara immuna mot det 

offentliga ackordets effekter. Övriga, vid den kritiska tidpunkten redan intjänade, lönefordringar 

skulle vara skyddade endast så långt de täcks av löneförmånsrätten eller annars anses uppkomma 

innan den kritiska tidpunkten.

   På ett allmänt plan skulle man till att börja med kunna invända att företagsrekonstruktion inte är  

en traditionellt sakrättslig situation, och att det därför aldrig torde aktualiseras något sakrättsligt 

skydd.138 Varför skulle egentligen sakrätten och det sakrättsliga skyddet alls aktualiseras om det 

inte  finns  någon konkurs  eller  något  utmätningsbeslut  att  skydda prestationen  i?  Svaret  torde 

finnas i den allmänna princip som följer av 3:3 1 st. 2 men. FrekL, att den som inte lämnat någon 

reell  kreditrisk  inte  skall  ingå  i  ackord.139 Förmånsrätter  gäller  egentligen  inte  heller  i 

rekonstruktion  –  de  gäller  i  konkurs  och  vid  utmätning  (alltså  i  de  traditionellt  sakrättsliga 

133 Se Förvaltningsrätten i Göteborgs dom, 2012-07-02, mål nr 1420-12.
134 Se Kammarrätten i Göteborgs dom, 2013-01-02,  mål nr 5854-12.
135 Se SOU 1999:1 s. 241. Kursivering i originalet.
136 Se SOU 1999:1 s. 240 f.
137 Se SOU 1999:1 s. 241.
138 Se Hägge, SvJT 2011 s. 295, not 25, som, utan att utveckla frågan ytterligare, gör detta konstaterande.
139 Se Hägge, SvJT 2011 s. 293.

47



situationerna).140 Vid konkurs och utmätning har sakrättsligt  skyddade fordringar  bättre  rätt  än 

förmånsberättigade fordringar,  och skall  betalas innan det överhuvudtaget blir  fråga om någon 

betalning för övriga fordringar.141 Om förmånsberättigade fordringar lyfts från ackordet tack vare 

den förmånsrätt  de anses vara förenade med vid en tillämpning av 3:3 FrekL, skulle  det vara 

inkonsekvent mot den princip som uttrycks i regeln om ett sakrättsligt skydd inte skulle lyfta bort  

en fordran med sådant skydd rätt trots att situationen inte är traditionellt sakrättslig. 142 

   Enligt huvudbetänkandet verkar det som att Förmånsrättskommittén beskrev vad den ansåg vara 

gällande rätt.  Det  torde  också vara  så som Skatteverket,143 Danhard144 och Hägge145 har  tolkat 

kommittén i huvudbetänkandet. Det finns dock framförallt en stor invändning som går att göra 

avseende sakrättsligt skydd för prestationer som konsumeras av rekonstruktionsgäldenären efter 

den kritiska tidpunkten, nämligen att det knappast kan anses vara just en allmän sakrättslig princip.  

Snarare har Högsta domstolen vid flera tillfällen valt att inte tillämpa en sådan princip, trots att  

man haft möjlighet till det. I konkursfallet har istället både hyresfordringar146 och lönefordringar 

ansetts uppkomma innan den kritiska tidpunkten.147 En utgång som exempelvis den i NJA 2012 s. 

876  hade  varit  omöjlig,  om  sakrättsligt  skydd  för  fordringar  som  grundas  på  konsumerade 

prestationer hade varit en allmän sakrättslig princip. Dessutom kan man återigen nämna att Högsta 

domstolen manat till försiktighet vad gäller att sträcka 63 § 4 st. KöpL utanför det köprättsliga om-

rådet.148 Jämfört med det betänkande som Torgny Håstad lämnade i Förmånskommitténs namn, 

SOU 2001:80, verkar det därutöver som att uttalandet var tänkt som ett förslag. Det är nämligen så 

Torgny Håstad själv beskrev kommittéuttalandet i sitt betänkande.149 

b) En princip för arbetsprestationer?

Det är således svårt att argumentera för att prestationer – oavsett vilka – som konsumeras efter den 

kritiska tidpunkten skyddas av en allmän sakrättslig princip. Men hur är det med lönefordringar 

mera  specifikt,  finns  det  några  vägande  skäl  varför  just  lönefordringar  borde  skyddas  rent 

sakrättsligt?

140 Se Millqvist, s. 43.
141 Se Millqvist, s. 53.
142 Se också Millqvist, s. 56 f., som konstaterar att 3:3 FrekL visar att sakrättsligt skyddade rättigheter inte berörs av 

ett ackord.
143 Se Skatteverkets ställningstagande.
144 Se Danhard, Lön, s. 105. Danhard har dock sedan dess reviderat sin tolkning, se Danhard, KonkursArbetsrätt, s. 

432.
145 Se Hägge, SvJT 2011 s. 298, not 36.
146 Se NJA 1999 s. 617. Jfr. dock att sedan 2003 gäller 12:31 5 st. jordabalk (1970:994) som uttryckligen lägger ett  

massaansvar på ett konkursbo som inte ställer en lokal till förfogande inom en månad efter hyresvärdens upp-
maning.

147 Se SOU 2001:80 s. 100 ff.
148 Se NJA 1979 s. 253 (s. 256 i referatet).
149 Se SOU 2001:80 s. 155.
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   Det som främst talar för att lönefordringar borde omfattas av ett sakrättsligt skydd, grundat på en 

stoppningsrätt, är att effekten av detta skulle vara att löntagares fordringar då skulle behandlas på 

ett sätt som i vart fall spontant framstår som ganska naturligt.150 Till detta hör även att arbetstagare 

i många fall ansetts vara en särskilt utsatt grupp, vilken förtjänar lagstiftarens särskilda skydd och 

omtanke. Med tanke på den risk det kan innebära att arbeta för en arbetsgivare med ekonomiska 

problem, kan man undra varför en arbetstagare egentligen skall riskera att behöva fortsätta arbeta 

under rekonstruktionen utan att få full lön. Borde det inte vara angeläget att ge arbetstagare, som 

har  en mycket  utsatt  situation i  förhållande till  sin arbetsgivare,  en ytterligare garanti  mot att 

behöva arbeta utan ersättning? Sådana hänsyn torde inte vara aktuella vid exempelvis hyresavtal, 

och även om det skulle innebära en principiell avvikelse i förhållande till denna senare avtalstyp, 

skulle det med en snävare synvinkel kanske kunna aktualiseras sakrättsligt skydd framförallt vid 

löneavtal. Utrustade med ett sakrättsligt skydd för lön som intjänas efter den kritiska tidpunkten 

skulle löntagare skyddas innan rekonstruktionen av förmånsrätt, och efter rekonstruktionen av sitt 

sakrättsliga skydd, vilket skulle vara rimligt inte bara av rent sociala skäl, utan även i enlighet med 

lagstiftarens strävanden att skydda arbetstagaren.

c) Sakrättsligt skydd för lönegarantiregressfordran?

Även om en  allmän  sakrättslig princip alltså inte kan anses finnas,  kan det således ändå vara 

rimligt att åtminstone argumentera för att löntagare i rekonstruktion borde ha ett sådant skydd 

utifrån sociala skyddsskäl. Frågan blir då hur man skulle behandla statens regressfordran om staten  

övertar en sådan lönefordran som skyddats mot ackordet med hänvisning till sakrättsliga principer.

   Framförallt torde det gå att ifrågasätta om staten egentligen alls kan ”ta över” en fordring med 

bibehållet sakrättsligt skydd från en arbetstagare. Enligt Skatteverket finns det inga skäl varför 

staten inte skulle kunna ta över skyddet.151 Enligt Danhard talar det faktum att lagstiftaren år 2009 

tog bort statens rätt att ta över förmånsrätt enligt 12 och 13 §§ FRL mot att staten skulle kunna ha 

en sådan rätt, för det fall att sakrättsligt skydd skulle finnas. Danhard motiverar detta med att det  

skulle  motverka  effekten  av  lagändringen om staten  skulle  kunna ta  över  ett  sådant  skydd.152 

Samtidigt  förespråkar  Danhard  ett  sakrättsligt  skydd för  arbetstagare.153 Enligt  Danhard  borde 

alltså arbetstagarens fordringar ha sakrättsligt skydd, men staten skulle inte kunna ta över skyddet. 

Den invändning man kan göra, är att det knappast torde vara i enlighet med ordalagen i 28 § 1 st. 1 

men. LGL om den bakomliggande lönefordringen och statens regressfordran behandlas olika. Är 

150 Se Danhard, KonkursArbetsrätt, s. 432 f.
151 Se Skatteverkets ställningstagande.
152 Se Danhard, KonkursArbetsrätt, s. 448 f.
153 Se Danhard, KonkursArbetsrätt, s. 432 f.
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det inte just detta som regeln säger att man inte skall göra? Enligt 28 § 1 st. 1 men. LGL inträder 

staten ”i arbetstagarens rätt” mot arbetsgivaren. Undantag i 28 § 1 st. 2 men. LGL har gjorts endast 

i fråga om löntagarens förmånsrätt, och det skulle därför vara märkligt om staten inte skulle kunna 

ta över ett eventuellt sakrättsligt skydd. En annan ordning skulle strida mot regeln så som den är  

utformad.  Skulle  därför  exempelvis  Högsta  domstolen  komma fram  till  att  63  §  4  st.  KöpL 

uttrycker en princip med det innehåll som Förmånsrättskommittén och Håstad föreslagit, torde lag-

stiftaren  helt  enkelt  vara  tvungen att  ändra  28  §  LGL för  att  inte  också  staten  skulle  kunna 

tillgodoräkna sig det sakrättsliga skyddet. 

   En annan invändning mot en övertaganderätt för staten anknyter till det faktum att ett sakrättsligt  

skydd för arbetstagare i  stor  utsträckning alltså skulle  grundas  på något  slag  av sociala  över-

väganden. Det torde gå att ifrågasätta hur lämplig motiveringen är, om den träffar också staten 

regressfordran. Staten som borgenär är knappast ens i något sånär samma ställning som en lön-

tagare,154 och skulle  statens regressfordran få  ett  sådant  skydd tack vare arbetstagarnas utsatta 

ställning skulle det kunna uppfattas som närmast stötande. Att på detta sätt grunda det sakrättsliga 

skyddet i ett resonemang om arbetstagarnas utsatthet, när det i praktiken träffar statens fordran, 

torde alltså vara mindre lyckat. 

   Om man trots detta kommer fram till att det skulle vara rimligt att ge arbetstagare sakrättsligt 

skydd, skulle man behöva antingen ge samma skydd för statens regressfordran eller hantera den 

bakomliggande lönefordran och statens regressfordran olika. Det senare skulle alltjämt strida mot 

28 § 1 st. 1 men. LGL. Om statens sakrättsliga skydd alltså inte borde motiveras utifrån social-

hänsyn, skulle det kanske vara lämpligt att inte heller ge arbetstagaren ett sådan skydd. Problemet 

är att man då argumenterar på liknande sätt som föredraganden gjorde i Högsta domstolen i NJA 

2011 s. 849. Arbetstagarens sakrättsliga skydd skulle då påverkas av en slags fiktiv statlig regress-

fordran,  vilket  alltså  i  fråga  om  fordrans  uppkomst  ovan  konstaterades  som  ett  otillräckligt 

argument. Samtidigt är situationerna inte riktigt likvärdiga, då föredragandens argument syftade 

till  att  påverka vilka fordringar som rent faktiskt  ingår  i  ett ackord.  Om den här förespråkade 

tolkningen av 3:3 FrekL enligt den ändamålsinriktade metoden skulle anses gälla, och en löne-

fordring således skulle anses uppkomma när den intjänas, skulle ett sakrättsligt skydd i och för sig 

inte spela någon praktisk roll för frågan om ackord. Även utan ett sakrättsligt skydd blir i sådana 

fall  effekten att lönefordringar som intjänats före den kritiska tidpunkten anses uppkomma då, 

medan senare intjänade fordringar lyfts från ackordet. Med tanke på att effekterna är desamma, 

torde slutsatsen vara att ett sakrättsligt skydd för lönefordringar inte bör vara någon huvudregel 

vid  tillämpning  av  3:3  FrekL utan  att  lagstiftaren  tydligt  har  klarlagt  vilket  förhållande  löne-

154 Se Danhard, KonkursArbetsrätt, s. 449.
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fordringarna  och regressfordringen skall  ha i  detta  avseende. Framförallt  då det,  med den här 

argumenterade  synen  på  fordrans  uppkomst,  inte  påverkar  arbetstagarens  rätt  i  ackords-

förhandlingen i praktiken.

4.4.2 Slutsatser om sakrättsligt skydd

Av det sagda följer att, även om det inte är en för alla situationer gällande princip, skulle det vara 

rimligt att ge arbetstagare ett allmänt sakrättsligt  skydd för arbetsprestationer som utförs åt  en 

rekonstruktionsgäldenär efter den kritiska tidpunkten. Motiveringen skulle närmast vara rättvise- 

eller  sociala  skäl,  men  ett  skydd  skulle  också  vara  i  enlighet  med  hur  lagstiftaren  i  andra 

situationer låtit arbetstagare få en särskild ställning. Problemet ligger i att 28 § 1 st. 1 men. LGL 

förutsätter att statens regressfordran får samma ställning som den bakomliggande lönefordringen. 

Att ett skydd för arbetstagare grundat i sociala hänsyn i praktiken skulle vara ett skydd för staten, 

är  inte  någon  lämplig  lösning.  Då  detta  ändå  skulle  bli  effekten  av  att  ge  arbetstagare  ett 

sakrättsligt skydd, är det rimligt att låta lagstiftaren själv klargöra om det är tanken att 28 § LGL 

skall tillämpas på detta sätt, och tills dess avvakta med att tillerkänna arbetstagare ett sakrättsligt 

skydd.  Med  den  tolkning  av  3:3  FrekL som här  har  diskuterats,  skulle  ett  sakrättsligt  skydd 

nämligen inte påverka arbetstagarens ställning i ackordet.
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5. Sammanfattande kommentarer

De övergripande frågeställningar som denna uppsats skulle besvara var om statens regressfordran 

skall  ingå  i  ett  ackord,  och  om  den  skall  det,  till  hur  stor  del.  Sammanfattningsvis  har 

undersökningen visat att frågan huruvida statens regressfordran skall ingå i ett fastställt ackord 

innehåller mer än bara överväganden om fordrans uppkomst. Till att börja med har det konstaterats 

att  statens  regressfordran  inte  är  odelbar,  utan  att  den  helt  och  fullt  är  beroende  av  de 

lönefordringar som lönegarantin har täckt. För att regressfordran skall ingå i ett ackord måste två 

rekvisit  vara uppfyllda. Dels måste den bakomliggande lönefordringen ha uppkommit före den 

kritiska tidpunkten, dels får lönefordringen inte vara säkerställd på någon grund. Då staten sedan 

2009 inte tar över arbetstagarens förmånsrätt, är det sista kravet i praktiken en fråga om huruvida 

arbetstagares prestationer efter den kritiska tidpunkten är förenade med sakrättsligt skydd – och 

huruvida staten kan ta över ett eventuellt sådant skydd.

   Då Högsta förvaltningsdomstolen inte lämnade prövningstillstånd vad gäller det överklagade 

målet  från  kammarrätten,  är  effekten  att  kammarrättens  dom står  sig.  Konsekvensen  blev  att 

Företaget  fick  genom sin  ståndpunkt  att  statens  regressfordran  för  löner  som intjänats  under 

rekonstruktionen skulle ingå i ett fastställt offentligt ackord, och att Företaget behövde betala bara 

25 procent av de 918 252 kr. Staten fick således i praktiken betala Företagets lönekostnader under 

rekonstruktionen.

   I domskälen utgick kammarrätten från fordrans uppkomst, och domen motiverades med att, då 

konkursrättslig praxis har uppställt en huvudregel som innebär att tidpunkten för avtalets ingående 

skall vara avgörande för lönefordringars uppkomsttidpunkt, detta borde vara vägledande också i 

företagsrekonstruktion.  I  princip  verkar  kammarrätten  alltså  ha  uppfattat  konkurs  och 

rekonstruktion som jämförbara situationer.

   Frågan är dock hur lämplig denna lösning egentligen är. Det finns stora skillnader mellan de två 

förfarandena  inte  bara  vad  gäller  syfte,  utan  även vad  gäller  de  rättsliga  sammanhangen  och 

sakförhållandena.  Medan  konkurs  syftar  till  att  avveckla  konkursgäldenären,  så  syftar 

rekonstruktion till att återuppliva rekonstruktionsgäldenären. Medan 5:1 KonkL i praktiken sätter 

upp en slags gräns för vilka borgenärer som kan göra sina fordringar gällande i konkursen, och 

vilka som kan göra dem gällande mot konkursboet, är det i rekonstruktionsfallet aldrig fråga om 

någon  annan  person  än  rekonstruktionsgäldenären.  Att  därför  analogt  tillämpa  konkursrättslig 

praxis i rekonstruktionssituationer riskerar att bli icke ändamålsenligt.

   I fråga om fordrans uppkomst har det därför argumenterats för att en ändamålsinriktad metod bör  

tillämpas,  varför  det  är  syftet  bakom  3:3  FrekL  och  de  principer  som  bygger  upp 
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rekonstruktionsrätten och ackordsförfarandet i stort som måste ge svar på när en lönefordran anses 

uppkommen.  Rekonstruktionsförfarandet  har  visserligen  uttryckligen  till  syfte  att  rekonstruera 

gäldenären, men förfarandet bygger också på en kontantprincip och en frysningsprincip. Båda talar 

för att prestationer som utförs efter den kritiska tidpunkten skall betalas till fullo. Då ett ackord av 

lönefordringar som intjänats efter den kritiska tidpunkten visserligen skulle vara i enlighet med 

rekonstruktionsförfarandets  övergripande  syfte,  men  samtidigt  skulle  innebära  märkliga 

konsekvenser för ackordsförfarandet, så är kanske syftet bakom rekonstruktionsförfarandet inte så 

entydigt  som  det  kan  uppfattas.  Syftet  med  rekonstruktionsförfarandet  borde  istället  kanske 

uttryckas som att rekonstruera gäldenären inom de ramar som FrekL ställer upp. Med ett sådant 

synsätt, och då ett ackord av lönefordringar som intjänats efter den kritiska tidpunkten skulle strida 

mot de principer som FrekL bygger på, torde man därför kunna säga att det är i enlighet med 

rekonstruktionens syfte om sådana fordringar lyfts utanför en ackordsuppgörelse.

   Att  ge  arbetstagarna  ett  sakrättsligt  skydd  för  det  arbete  som de  utför  efter  den  kritiska 

tidpunkten är rimligt utifrån sociala skäl. Svårigheterna med att bestämma hur långt ett sådant 

skydd skall sträckas, och det faktum att det kan uppfattas som stötande om staten tog över ett på 

arbetstagarens  utsatta  ställning  grundat  skydd,  gör  dock  att  det  torde  vara  svårt  att  utan 

lagstiftarens hjälp ge arbetstagarna ett sådant skydd. Med den ovan presenterade synen på fordrans 

uppkomst  skulle  därutöver  den  praktiska  effekten  för  arbetstagare  och  för  staten  som 

fordringsägare i ackordet inte förändras av ett sakrättsligt skydd.

   Frågeställningarna kan utifrån uppsatsen inte besvaras med ett säkert svar. Men med ledning av 

den undersökning som har gjorts, talar mycket för att följande bör gälla. Till att börja med torde 

ackordets eventuella påverkan på lönegarantiregressfordringen vara att avgöra utifrån tidpunkten 

för lönefordringarnas uppkomst. Den del av regressfordringen som täcker lönefordringar som har 

intjänats innan den kritiska tidpunkten bör anses uppkomma innan denna tidpunkt, och skall därför 

ingå  i  ett  fastställt  ackord.  Den  del  av  regressfordringen  som täcker  lönefordringar  som har 

intjänats efter den kritiska tidpunkten bör istället anses uppkomma efter denna tidpunkt, och skall 

därför inte ingå i ackordet.

   Att Högsta förvaltningsdomstolen inte lämnade prövningstillstånd i målet mellan Företaget och 

Skatteverket måste, mot bakgrund av det synsätt som här presenterats, anses som mindre lyckat av 

två skäl. För det första stämmer utgången i kammarrättsmålet inte överens med de slutsatser som 

här  presenterats,  för  det  andra  innebär  det  nekade prövningstillståndet  att  rättsosäkerheten  på 

området nu förblir stor.

53



Källförteckning

1. Offentligt tryck

SOU 1968:41 Utsökningsrätt VII Ackordsförhandling.
SOU 1992:113 Lag om företagsrekonstruktion.
SOU 1999:1 Nya förmånsrättsregler.
SOU 2001:80 Gäldenärens avtal vid insolvensförfaranden.
SOU 2007:71 En starkare företagsinteckning.
SOU 2010:2 Ett samlat insolvensförfarande – förslag till ny lag.

Prop. 1970:136 Kungl. Maj:ts proposition till riksdagen med förslag till ackordslag m.m.
Prop. 1986/87:90 om ny konkurslag.
Prop. 1995/96:5 Lag om företagsrekonstruktion.
Prop. 2004/05:57 Lönegaranti vid företagsrekonstruktion.

2. Litteratur

2.1 Tryckta källor

Artiklarna  från  JT,  SvJT  och  TfR  hänvisas  till  i  den  löpande  texten  genom  angivande  av 
artikelförfattarens efternamn, tidskrift, årtal/årgång och sidnummer.

Adlercreutz,  Axel,  Avtalet  och fordringen särskilt  vid varaktiga avtal,  Selmer,  Knut S.  (red.),  
Nordisk Gjenklang: festskrift til Carl Jacob Arnholm 18. desember 1969, Johan Grundt  
Tanum Forlag, Oslo, 1969, s. 293-308 (cit. Adlercreutz).

Arnesdotter,  Ingrid,  Om betalningsinställelse och offentligt  ackord,  P A Norstedt  och Söners  
förlag, Stockholm, 1982 (ak. ah.) (cit. Arnesdotter).

Danhard, Erik, Lön i  företagsrekonstruktion: om lönegaranti  m.m. vid företagsrekonstruktion,  
Lars Åhnberg, Uppsala, 2005 (cit. Danhard, Lön).

Danhard,  Erik,  KonkursArbetsrätt:  om  arbetsrätt  och  lönefordringar  i  konkurs  och  företags-
rekonstruktion, 4 u., Lars Åhnberg, Uppsala, 2009 (med Supplement 1 januari 2012) (cit. 
Danhard, KonkursArbetsrätt).

Edgren,  Björn,  Rekonstruktion  eller  konkurs?,  Den  danske  styrelse  (utg.),  Det  33.  nordiske  
Juristmøde i København 18.-20. augusti 1993, band 2, bilaga 8, Utgivaren, Köpenhamn,  
1996, s. 527-534 (cit. Edgren).

Gregow,  Torkel,  Utsökningsrätt,  4  u.,  Norstedts  Juridik,  Stockholm,  2012  (cit.  Gregow,  
Utsökningsrätt).

Hagelberg, Ronney, Anm. av Mikael Mellqvist och Ingemar Persson, Fordran och Skuld, Iustus 
förlag, Uppsala, 1989, JT 1989-90 s. 562-564.

Hagelberg, Ronney, Kvittning i konkurs. Kan en fordran, som har sin grund i ett avtal som träffats 
före konkursen, utnyttjas vid kvittning enligt 5 kap. 15 § konkurslagen (1987:672)?, JT 
2009-10 s. 907-916.

54



Heidbrink, Jakob, Tankar om kontraktsfordringars uppkomst, JT 2010-11 s. 858-869.

Hellners,  Trygve  och  Mellqvist,  Mikael,  Lagen  om  företagsrekonstruktion:  en  kommentar,  
Norstedts Juridik, Stockholm, 2009 (cit. Hellners/Mellqvist).

Hjerner, Lars, Om rättsfallstolkning, 2 u., Juristförlaget vid Stockholms universitet, Stockholm,  
1978 (cit. Hjerner).

Håstad, Torgny, Sakrätt avseende lös egendom, 6 u., Norstedts Juridik, Stockholm, 1996 (med  
Supplement 2004) (cit. Håstad, Sakrätt).

Håstad, Torgny, Köprätt: och annan kontraktsrätt, 6 u., Iustus Förlag, Uppsala, 2009 (cit. Håstad 
Köprätt).

Hägge,  Ulrik,  Fordrans  uppkomst  vid  offentligt  ackord,  3  kap.  3  §  lagen  om  företags-
rekonstruktion, SvJT 2011 s. 290-298.

Karlsson-Tuula, Marie, Gäldenärens avtal: vid företagsrekonstruktion och konkurs, 2 u., Norstedts 
Juridik, Stockholm, 2012 (cit. Karlsson-Tuula, Gäldenärens avtal).

Lindskog, Stefan, Kvittning: om avräkning av privaträttsliga fordringar, 2 u., Norstedts Juridik,  
Stockholm, 1993 (cit. Lindskog, Kvittning).

Mellqvist, Mikael, Fordringars uppkomst: några obeståndsrättsliga funderingar, Hellners, Trygve 
och Hovrätten över Skåne och Blekinge (utg.), Ratio omnia vincit: en vänbok till Trygve 
Hellners, Hovrätten över Skåne och Blekinge, 1998, s. 165-190 (cit. Mellqvist, Fordringars 
uppkomst).

Mellqvist, Mikael, Obeståndsrätten: en introduktion, 6 u., Norstedts Juridik, Stockholm, 2011 (cit. 
Mellqvist, Obeståndsrätten).

Mellqvist,  Mikael,  Anm.  av Jakob Heidbrink,  Grundläggande  fordrings-  och skuldebrevsrätt,  
Studentlitteratur, Lund, 2011, 184 s., JT 2012-13 s. 238-243.

Mellqvist, Mikael, Är avräkning kvittning och kvittning avräkning eller är kvittning kvittning och 
avräkning avräkning?, JT 2012-13 s. 659-665.

Millqvist,  Göran,  Sakrättens  grunder:  en  lärobok  i  sakrättens  grundläggande  frågeställningar  
avseende lös egendom, 6 u., Norstedts Juridik, Stockholm, 2011 (cit. Millqvist).

Möller,  Mikael,  Ett  par  frågor  rörande offentligt  ackord,  Möller,  Mikael,  Jönzén,  Jan  (red.),  
Insolvensrättsligt forum 2007, Iustus Förlag, Uppsala, 2009, s. 22-36 (cit. Möller).

Peczenik, Aleksander, Aarnio, Aulis och Bergholtz, Gunnar, Juridisk argumentation: en lärobok i 
allmän rättslära, Norstedts Juridik, Stockholm, 1990 (cit. Peczenik m.fl.).

Peczenik, Aleksander, Juridikens allmänna läror, SvJT 2005 s. 249-272.

55



Persson, Annina H. och Karlsson-Tuula,  Marie,  Oklarhet  i  lagstiftning blir  ödesfråga i  Saabs  
konkurs, Dagens industri 2009-11-27, s. 13-14.

Persson, Annina H. och Karlsson-Tuula, Marie, Företagsrekonstruktion – i teori och praktik, 2 u., 
Norstedts Juridik, Stockholm, 2012 (cit. Persson/Karlsson-Tuula).

Påhlsson, Robert, Skatterättspraxis i utveckling – principer för rättsfallsanalys, Skattenytt 2011 s. 
119 (cit. Påhlsson).

Sandgren, Claes, Är rättsdogmatiken rättsdogmatisk?, TfR 2005 s. 648-656.

Schultz, Mårten, Skadeståndsfordrans uppkomst, JT 2010-11 s. 870-889.

Sigeman, Tore, Lönefordran: studier över löneskydd och kvittningsregler, P A Norstedt och Söners 
förlag, Stockholm, 1967 (ak. ah.) (cit. Sigeman).

Söderlund, Jenny, Konkursrätten: om konkursboet ses som en association i tvångslikvidation med 
borgenärerna som medlemmar, Iustus Förlag, Uppsala, 2009 (ak. ah.) (cit. Söderlund).

Tuula,  Marie,  Rekonstruktion  av  företag inom insolvenslagstiftningens  ramar:  en  jämförande  
studie av svensk och amerikansk insolvensrätt, Norstedts Juridik, Stockholm, 2000 (cit.  
Tuula, Rekonstruktion).

Walin, Gösta, Materiell konkursrätt: konkursfordringarna, solidariskt ansvar, kvittning, konkurs-
egendomen,  återvinning  m.m.,  2  u.,  Norstedts  Juridik,  Stockholm,  1987  (cit.  Walin,  
Materiell konkursrätt).

Walin, Gösta, Borgen och tredjemanspant, 3 u., Norstedts Juridik, Stockholm, 2002 (cit. Walin,  
Borgen).

Walin, Gösta och Gregow, Torkel, Förmånsrättslagen, lönegarantilagen m.m.: en kommentar, 6 u., 
Norstedts Juridik, Stockholm, 2010 (cit. Walin/Gregow).

Welamson, Lars, Konkursrätt, P A Norstedt och Söners förlag, Stockholm, 1961 (cit. Welamson, 
Konkursrätt).

Welamson, Lars och Mellqvist, Mikael, Konkurs och annan insolvensrätt, 11 u., Norstedts Juridik, 
Stockholm, 2013 (cit. Welamson/Mellqvist).

2.2 Elektroniskt material

Konkurslagen,  Karnovs lagkommentar,  ”http://www.karnovgroup.se”,  hämtad 2013-07-27 (cit.  
KonkL Karnov).

Lunning, Lars och Toijer, Gudmund, Anställningsskydd: en lagkommentar (30 maj 2010, Zeteo), 
hämtad 2013-07-27.

Lönegarantilagen, Karnovs lagkommentar, ”http://www.karnovgroup.se”, hämtad 2013-07-27 (cit. 
LGL Karnov).

56



Palmér, Eugène och Savin, Peter, Konkurslagen: en kommentar (28 februari 2013, Zeteo), hämtad 

2013-07-27.

Skatteverkets ställningstagande,  2009-03-04, Offentligt ackord vid företagsrekonstruktion – när 

ingår statens regress för utgiven lönegaranti?, Dnr 131 263055-09/111, ”http://www.skatte 

verket.se/rattsinformation/stallningstaganden/arkiv/ar/2009/stallningstaganden2009/13126  

305509111.5.58a1634211f85df4dce80006729.html”,  hämtad  2013-07-27  (cit.  Skatte-

verkets ställningstagande).

Svenskt Näringsliv, Sammanfattning den 7 november 2007 avseende Utredningen om en starkare 

företagsinteckning, ”http://www.svensktnaringsliv.se/multimedia/archive/00007/Svenskt_ 

N_ringslivs_s_7970a.pdf”, hämtad 2013-07-27.

3. Rättsfall

3.1 NJA (rättsfall från Högsta domstolen)

NJA 1979 s. 253.

NJA 1981 s. 801.

NJA 1983 s. 350.

NJA 1989 s. 185.

NJA 1990 s. 110.

NJA 1996 s. 368.

NJA 1997 s. 759.

NJA 1998 s. 219.

NJA 1998 s. 252.

NJA 1998 s. 759.

NJA 1998 s. 834.

NJA 1999 s. 617.

NJA 2003 s. 302.

NJA 2005 s. 11.

NJA 2005 s. 510.

NJA 2009 s. 291.

NJA 2011 s. 849.

NJA 2012 s. 876.

3.2 AD (Arbetsdomstolens domar)

AD 1979 nr 19.

3.3 Icke refererade avgöranden

Vänersborgs tingsrätts beslut, 2011-02-04, mål nr Ä 3836-10.

Attunda tingsrätts beslut, 2011-06-13, mål nr T 6651-08.

Kammarrätten i Göteborgs beslut, 2012-01-20, mål nr 74-12.

Förvaltningsrätten i Göteborgs dom, 2012-07-02, mål nr 1420-12.

Kammarrätten i Göteborgs dom, 2013-01-02, mål nr 5854-12.

Högsta förvaltningsdomstolens beslut, 2013-07-01, mål nr 568-13.

Högsta domstolens beslut, 2013-07-08, mål nr Ö 2880-11.

57


	Jonas_Nyman_examensarbete_försättsblad
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