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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 
I NJA 2009 s. 291 uppkom frågan när en fordran uppkommer. Eftersom det är 

av vikt för tillämpningen av flera lagregler att avgöra när fordran uppkommer 

väckte mitt intresse för fordringsbegreppet och hur det ska förstås. Syftet med 

denna uppsats är att undersöka begreppet fordran ur en allmän synvinkel, för 

att se om det går att definiera begreppet rättsligt. Sedan ska undersökas hur 

detta får genomslag i tillämpningssammanhang mot bakgrund av några rättsfall 

från HD som har kommit de senaste åren.  

 

I många sammanhang är det av vikt att avgöra när en fordran uppkommer. 

2009 kom ett rättsfall från HD där frågan gällde fordrans uppkomst i samband 

med kvittning i konkurs. Domskälen formulerades så att uttalandena inte bara 

avsåg kvittningssituationen, utan hade generell giltighet avseende hur frågan 

om fordrans uppkomst ska bedömas. Detta rättsfall följdes upp av två domar 

2012 där andra problemsituationer behandlades inom ramen för samma tema. 

Nyligen har även ett fall rörande fordrans uppkomst vid offentligt ackord 

beviljats prövningstillstånd.1 Dessa domar från högsta domstolen förefaller stå 

för en mer nyanserad och ändamålsinriktad lösning på problemet fordrans 

uppkomst. Denna uppsats avser att, med anledning av dessa rättsfall behandla 

frågan om fordrans uppkomst. Uppsatsen kommer till en början behandla 

frågan on fordrans uppkomst i mer allmänna termer. Sedan kommer fordrans 

uppkomst i samband med kvittning i konkurs och offentligt ackord behandlats 

särskilt. Målet med uppsatsen är att framställa en hållbar teoretisk förklaring 

till nämnda domar och även ge en ökad förståelse för hur liknande situationer 

ska hanteras. 

 

En fordran kan rent semantisk förstås som ett krav om prestation riktat mot 

något annat rättssubjekt, och det är nog så det uppfattas i dagligt tal. Inom den 

svenska rättsordningen används begreppet på åtminstone tre sätt. Det kan vara 

uttryck för ett krav mot någon, och är då att betrakta som en rättsföljd. Om det i 

ett visst fall föreligger anbud och accept enligt specificerade villkor är 

                                                                 
1
Högsta domstolens mål nr. T 4726-12, prövningstil lstånd meddelat 13 maj 2013. 
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rättsföljden att fordringar uppstår i enlighet med överenskommelsen. Begreppet 

fordran används också som rättsfaktum i flertalet lagar. Det är i dessa fall en 

förutsättning för att en viss rättsföljd ska infalla. Exempelvis om fordringen 

föreligger vid tidpunkten för konkurs kan den bevakas i konkursen, 5:1 KL. I 

ett tredje fall används begreppet som beteckning på en viss typ av 

förmögenhetstillgång som kan överlåtas, pantsättas, ärvas osv., det brukar då 

betecknas med den juridiska facktermen cession, borgenärsbyte. I denna 

uppsatts kommer fordringens funktion som rättsfaktum att undersökas.  

 

Enligt 5:15 KL måste, för att kvittning ska tillåtas, både motfordran och 

huvudfordran föreligga innan tidpunkten för konkurs. Länge har i doktrin och 

praxis en dominerande inställning varit att det räcker att en fordrans väsentliga 

grund föreligger innan konkurstidpunkten för att den ska kunna användas till 

kvittning. Denna regel har kritiserats för att vara intetsägande. Kritikerna 

menar att regeln om fordringens väsentliga grund inte ger någon som helst 

vägledning för hur ett enskilt fall ska avgöras, utan att det är ett tomt begrepp 

som för att vara vägledande måste fyllas med innehåll.2 1983 disputerade 

Stefan Lindskog på avhandlingen Kvittning – Om avräkning av privaträttsliga 

fordringar, som uppdaterades i en andra upplag 1993. I sin avhandling 

lanserade Lindskog en ändamålsinriktad metod för att avgöra om kvittning ska 

tillåtas eller inte. Den går förenklat ut på att undersöka syftet och ändamålen 

med kvittningsinstitutet för att därefter avgöra om fordran ska anses föreligga 

och kvittning därmed tillåtas. Bedömningen ska inte göras i varje enskilt fall, 

utan utifrån vilka intressen som gör sig gällande i olika på förhand bestämda 

typfall.  

 

Mot den ändamålsinriktade metoden har framförts invändningar som går ut på 

att frågan om när en fordran uppstår inte ska avgöras olika från fall till fall, 

utan bestämmas av en generell regel.3 Grunden för denna uppfattning verkar 

variera. 

 

                                                                 
2
 Se Lindskog, s. 160. 

3
 Se Mellqvist, Fordringars uppkomst – några obeståndsrättsliga funderingar, passim. 165ff. 
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2009 kom ett avgörande från HD där Stefan Lindskog var referent.4 Målet 

behandlade frågan om huruvida en penningfordran förelåg vid tidpunkten för 

konkurs, och om kvittning i så fall skulle vara tillåten. Där uttalade majoriteten: 

 

”Av praxis framgår också att det inte finns någon för alla fall gällande princip 

för att bestämma när en fordran skall anses ha uppkommit (jfr bl.a. NJA 1957 

s. 197, 1966 s. 241, 1970 s. 553, 1989 s. 185, 1996 s. 368, 2005 s. 11 och 510 

samt 2007 s. 519). Att fordringen inte sällan sägs ha uppkommit när den 

"väsentliga grunden" för den förelåg kan inte uppfattas som en tillämpning av 

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

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

särskilda fallet föranleder.” 

 

Och: 

 

”Att en fordran inte slutligt uppkommit vid en kritisk tidpunkt hindrar inte att 

den i en specifik tillämpningssituation ändå kan anses ha förelegat då, om 

åtminstone visst eller vissa - om än inte alla - för fordringens slutliga 

tillblivelse nödvändiga omständigheter förelegat vid tidpunkten. I några 

sammanhang anses det t.ex. att fordringen uppkommit redan med det avtal som 

den vilar på, trots att den först till följd av senare inträffade förhållanden blivit 

fullgången…” 

 

Att HD anser att den väsentliga grunden inte är en styrande rättsprincip är i sig 

inte förvånande, även om man inte motiverar sin ståndpunkt. Vidare uttalas att 

det inte går att generellt bestämma när en fordran uppstår. Det uttalandet synes 

ha en räckvidd som sträcker sig längre en endast tillämpning av 5:15 KL. 

Vilket omfång ska detta prejudikat få? Vad innebär detta rättsfall för frågan om 

fordrans uppkomst i allmänhet? Uppsatsen syftar till att undersöka 

fordringsbegreppet mer allmänt, och särskilt i samband med kvittning i 

konkurs. 

                                                                 
4
 NJA 2009 s. 291. 
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1.2 Avgränsningar 
Fordringar kan uppstå på flera olika sätt.5 Vanligtvis brukar i dessa 

sammanhang diskuteras fordringar som uppstår på grund av avtal och genom 

skadegörande handling. I denna uppsats kommer framförallt avtalsfordringar 

analyseras.  

1.3 Metod 
Tanken med uppsatsen var från början att skriva om fordrans uppkomst i 

samband med kvittning i konkurs. Efter att ha funderat ett tag kom jag till 

slutsatsen att först måste förstå vad en fordran är för att veta hur en bedömning 

av när en fordran uppstår i ett enskilt fall. Dessutom blir grundläggande 

metodiska ställningstaganden, särskilt med avseende på tolkning av rättsregler, 

avgörande för hur lösningar på för denna uppsats relevanta frågor utformas. 

Därför kommer jag inledningsvis att redovisa min uppfattning om hur 

fordringsbegreppet ska förstås. Det följs av ett avsnitt om kvittning i konkurs 

där särskilt frågor relaterade till fordrans uppkomst kommer att redovisas. 

 

Ambitionen med denna uppsats är att redovisa gällande rätt. Med gällande rätt 

menar jag hur en viss rättsfråga ska - eller möjligtvis bör - lösas just nu. Svaret 

kan givetvis bli ett annat om en månad eller ett år. Gällande rätt bör förstås som 

ett fiktivt system av normer, som framgår mer eller mindre tydligt ur 

rättskällorna – lag, lagförarbete, rättspraxis och juridisk litteratur. Detta fiktiva 

system utvecklas hela tiden genom att nya lagar, prejudikat och juridisk 

litteratur skapas och att samhället genomgår förändringar. Traditionellt brukar 

dessa källor ordnas i en hierarki av den ovan angivna ordningen. I denna 

uppsats har en sådan hierarki inte iakttagits, mest för att ett sådant synsätt inte 

förefaller vara givande – det är inte heller en realistiskt bild av hur rättskällorna 

samspelar. Beroende på situationen kan olika rättskällor framträda olika starkt. 

Exempelvis kan en specialmotivering i ett förarbete vara näst intill tvingande 

för en domstol när lagen är nyutkommen, men med ändrade 

samhällsförhållanden kan en specialmotivering bli obsolet och de allmänna 

principer som ligger till grund för lagstiftningen framträda mer starkt, kanske i 

kombination med en mer utvecklad judikatur.  

                                                                 
5
 Se Mellqvist/Persson, s. 35ff. 
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En utgångspunkt i denna uppsats är att om en situation tydligt faller in under en 

lags tillämpningsområde är jurister är bundna av att tillämpa lagen enligt dess 

ordalydelse.6 Det följer enligt min mening av det svenska statsskicket. I 1:1 RF 

föreskrivs att all offentlig makt utgår från folket, och i 1:4 RF att folket 

företräds av riksdagen som har den yttersta makten genom sin kompetens att 

stifta lagar. Den grundläggande idén med statsskicket är att det är riksdagen 

som har till uppgift att utforma samhällets spelregler efter bl.a. etiska 

värderingar och ekonomiska överväganden, och att detta sker genom 

lagstiftning. Lagstiftningen blir således ett sätt att styra medborgarnas 

beteenden i önskad riktning. Även om domstolarna kan sägas ha en 

kontrollerande funktion7 och även i viss mån rättssbildande8 är de 

underordnade riksdagen. Därför bör en domare, när det är mer tveksamt om en 

situation faller in under en lags tillämpningsområde eller när en formulering i 

lagen kan förstås på flera sätt, tolka lagen på ett sådant sätt att det ändamål som 

ligger till grund för lagen förverkligas på bästa sätt – centralt blir därför regelns 

funktion i samhället.9 En tolkning bör därför bidra till att regeln uppfyller sin 

tilltänkta funktion.  

 

Nästa fråga blir då hur kunskap om en regels ändamål och funktion uppnås. 

Naturligtvis är regelns ordalydelse en utgångspunkt och även förarbeten blir 

viktiga. Ett uttalande i ett förarbete bör dock inte följas slaviskt. Om det är 

fråga om en central princip som disskuteras utförligt och som har lett till 

lagstiftning bör förarbetsuttalanden i det hänseendet anses bindande. Är det 

istället fråga om ett lösryckt uttalande utan vidare motivering, bör det inte ges 

samma tyngd, och kan även bortses ifrån ifall tillräckligt starka skäl talar för 

det.  

 

                                                                 
6
 Ett undantag skulle kunna vara att lagen strider mot en överordnad norm eller princip. En 

annan fråga är att ord oftast är mer eller mindre vaga, varför en domare inom ramen för 
ordets totala intension kan välja mellan att ti l lämpa lagen restriktivt eller  extensivt.  
7
 Jmf. 11:14 RF. 

8
 Jmf 54:10 RB 1 st. 1p.  

9
 Jmf. Ekelöf, Rättegång 1, kapitel 1. 
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En annan källa till kunskap om en regels ändamål är rättspraxis. Särskilt på 

områden där det inte finns någon lagstiftning – som fallet är med frågan om 

fordrans uppkomst – kan kunskap uppnås om regelns ändamål genom induktiv 

analys av domskälen i de relevanta avgörandena. Frågan om fordrans 

uppkomst har vart relevant vid många avgöranden under en utsträckt 

tidsperiod. Det tidigaste rättsfallet som hänvisas till i denna uppsats är från 

1916 och det senaste från juni 2013. Det innebär att vissa rättsfall kan vara helt 

eller delvis motstridiga, och frågan blir då hur detta ska hanteras. Naturligtvis 

måste nya rättsfall, åtminstone som en presumtion, ges större tyngd än gamla, 

även om gamla rättsfall kan vara fortsatt viktiga. Ett sätt för mig att hantera 

detta problem har vart att välja det synsätt som bäst stämmer överens med den 

totala judikaturen – den teori som bäst förklarar. Därmed ges rättsfall det 

prejudikatvärde som dess systemkongruens motiverar.  

 

Ett särskilt problem förknippat med att fastställa en regels ändamål är att det 

ofta finns flera ändamål och ändamål på flera nivåer. Exempelvis anges i 

förarbetet till konkurslagen10 att avsikten med regeln om kvittning i konkurs är 

att en borgenär ska kunna ge kredit till en gäldenären i ekonomisk knipa, med 

kvittningsrätten som säkerhet. Det är här tydligt att krediten bara har ett 

instrumentalt värde och att ett mer övergripande ändamål är att undvika att 

gäldenären går i konkurs – och den värdeförstöring som är förknippad med 

konkurs. Det hela kompliceras av att förarbetena kompletteras av rättspraxis, 

där det om än är svårare att utläsa vilket ändamål och vilken nivå som är 

relevant. I uppsatsen behandlas förarbetena som grundläggande medan 

rättspraxis utkristalliserar de särskilda hänsynstagandena som bör göras med 

hänsyn till olika typfall. I vilken grad dessa typfall ska generaliseras är en fråga 

som går att diskutera. Rättspraxis har här vart vägledande även om också 

förarbetsuttalandens sakliga konsekvenser inverkat.     

 

Som ovan nämnts är avsikten att framställa gällande rätt – de lege lata – men 

på grund av bristen på tydliga lagar och förarbeten blir gränsen mot de lege 

                                                                 
10

Se Prop. 1975:6 s. 107. 
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ferenda oskarp. En slutsats kan därför, utan att vara en renodlad 

rekommendation, ända innehålla ett visst mått rekommendation. 

1.4 Litteratur 
Den litteratur som använts med avseende på den materiella konkursrätten är 

framförallt Lindskogs Kvittning – om avräkning av privaträttsliga fordringar 

(andra upplagan), Håstads Sakrätt avseende lös egendom (sjätte upplagan), 

Welamson och Mellqvist Konkurs och annan insolvensrätt (elfte upplagan), 

Möller Konkurs och kontrakt. Också Adlercreutz uppsats Avtalet och 

fordringen särskilt vid varaktiga avtal i Nordisk gjenklang – Festskrift till Carl 

Jacob Arnholm har påverkat min syn på fordringar i allmänhet. Även Walins 

Materiell konkursrätt (andra upplagan) och Welamsons Konkursrätt har 

använts. 

 

Lindskog avhandling är den mest djupgående analysen av kvittningsinstitutet 

både inom och utom konkurs. Den innehåller dessutom ett avsnitt11 om 

villkorade fordringar som har vart relevant för denna uppsats. I avhandlingen 

lanseras en ändamålsinriktad metod för att lösa kvittningsfrågor. Denna metod 

har sedermera fått genomslag i HD:s praxis.12 Denna uppsats ansluter sig i stort 

till de slutsatser som dras i Lindskogs avhandling.  

2 Fordrans uppkomst 

2.1 Inledning 
Inte bara i de ovan nämnda fallen är det viktigt att avgöra när fordran 

uppkommer, också på andra håll i rättsordningen är fordrans uppkomst 

relevant. Exempelvis vid fordringars preskription13, bolagsmans personliga 

betalningsansvar14 och återvinning i konkurs15. Svårigheten med att fastställa 

när en fordran uppkommer kan variera beroende på vilken typ av avtal det är 

fråga om. Vid exempelvis försträckning eller hyra av lös sak är det inte svårt 

att avgöra när förpliktelser uppstår. Svårare blir det när fordringens uppkomst 

är beroende av någon särskild omständighet eller villkor, när avtalet är löpande 

                                                                 
11

 Se Lindskog, 7 §. 
12

 Se NJA 2009 s. 291 och mål nr. Ö 2880-11 av den 8 juli  2013. 
13

 Se 2 § preskriptionslag (1981:130). 
14

 Se 25:18 aktiebolagslag (2005:551). 
15

 Se 4 kap. 5-13 §§ konkurslag (1987:672). 
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eller när en transaktion sker i flera led – fordringen är då i viss mån osäker 

fram tills prestation sker eller omständighet inträffar.  

 

Men vad menar vi då när vi använder begreppet fordran? Frågan om vad en 

fordring är har naturligtvis ett inre samband med frågan när en fordran uppstår. 

Kunskap om vad något är borde enligt logikens regler – förutsatt fullständig 

information om verkligheten – innebära kunskap om när detta något existerar. 

Juridisk kunskap om vad en fordran är uppnås genom att undersöka 

rättskällorna. Att låta tolkning av ordalydelsen vara vägledande anser 

åtminstone jag inte vara tillräckligt. Då finns en risk att en bestämmelses 

ändamål, så som lagstiftande makt tänkt sig, inte får genomslag.16 Därför bör 

hänsyn också tas till syften och ändamål som framgår av relevanta förarbeten 

och en reglers faktiska funktion.  

 

Vid undersökning av rättskällorna synes det råda en viss förvirring kring 

begreppsbildningen (trots att jurister använder begreppet som en självklarhet). 

En del författare menar att en fordran är en skyldighet enligt avtal, eller på 

annat sätt, att tillhandahålla en viss prestation eller att underlåta att prestera 

något.17 Enligt denna uppfattning spelar det ingen roll ifall fordran är villkorad 

på något sätt. Andra anser att det inte alltid räcker med bindande avtal, särskilt 

när den fordrande också har förpliktelser enligt avtalet. Dessa anser att vissa 

för fordringen väsentliga moment måste genomföras för att fordran ska 

uppstå.18 En tredje linje har som utgångspunkt att samtliga för fordringen 

nödvändiga rättsfaktum (och villkor) som utgångspunkt måste föreligga, men 

att avsteg från det kan motiveras av olika skäl. Som en yttre gräns för dessa 

undantag har föreslagits det första rättsfaktumet.19 Denna splittrade syn på 

frågan har också visats prov på i rättspraxis från HD. Jämför exempelvis 

majoriteten i NJA 1916 s. 541 och 1966 s 241, med skiljaktige JR Q i första 

fallet och JR W i det andra. 

                                                                 
16

 Se Ekelöf, s. 83ff. 
17

 Se t.ex. Mellqvist, Fordringars uppkomst – några obeståndsrättsliga funderingar, s. 165ff.  
18

 Jmf. t.ex. JR Quensel i  NJA 1916 s. 154. 
19

 Se Lindskog, s. 158ff. 
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2.2 Villkorade fordringar 
Fordringar kan ibland vara svävande i den bemärkelsen att de slutligen bestäms 

av om en viss omständighet inträffar eller inte inträffar. Fordran kan då sägas 

vara villkorad. Särskilt intressant för denna uppsats är de fordringar som, för att 

kunna göras gällande, är beroende av en eller flera särskilda omständigheter. 

Fram tills att denna omständighet inträffar är fordringen svävande, och i vissa 

fall dess fullbordan osäker. Dessa har i litteraturen kallats för suspensivt 

villkorade.20 

 

Ex. vid ett företagsköp kan köparen vara skyldig enligt avtalet att betala en 

tilläggsköpeskilling om målbolaget visar upp ett visst positivt resultat 

nästkommande år. Tilläggsköpeskillingen är då villkorad av visst resultat. 

 

Ex. En författares royalty kan vara villkorad av att förlaget lyckas sälja 

exemplar av författarens bok. 

 

En annan typ av villkorad fordring är den som brukar kallas resolutivt 

villkorad.21 Med det ska förstås att fordran föreligger tills en viss omständighet 

inträffar, då fordringen upphör att existera. Denna typ av fordran behandlas i 

konkursrättsliga sammanhang som en fullgången fordran22, varför de inte är av 

intresse för denna uppsats. 

2.2.3 Olika typer av villkor 

När begreppet villkorad fordran används tänker jurister kanske i första hand på 

att en fordran är villkorad exempelvis av att leverans sker eller andra typer av 

”enkla” villkor. Det går också att tänka sig mer kontraintuitiva, långsökta 

villkor, exempelvis att en skyldighet att utge en viss summa är villkorad av att 

ett fel uppstår i den försålda varan. Det är då kanske närmast tillhands att anse 

att en fordran inte föreligger förrän fel uppstår. Att hitta en teoretisk förklaring 

som kan skilja på dessa olika villkor är svårt, vilket gör att begreppet 

suspensivt villkorad fordran blir svårt att använda ur ett normativt perspektiv. 

Det har i doktrinen ifrågasatts det meningsfulla i att definiera begreppet 

                                                                 
20

 Se Lindskog, s. 155ff., Welamson/Mellqvist, s. 190ff. 
21

 Se Lindskog s. 157 och Welamson/Mellqvist, s. 190ff. 
22

 Se Welamson/Mellqvist, s. 191. 



14 
 

suspensivt villkorad fordran.23 På grund av ovan anförda resonemang är det 

enligt mig klokt att låta analysen stanna vid att använda begreppet som en 

beskrivning av ett problemkomplex snarare än att ge det ett självständigt 

innehåll som är avgörande för rättstillämpningen. Så med villkorad fordran 

menas i denna uppsats en fordran som är på något sätt beroende av ytterligare 

än omständighet, utöver avtalet, som inte kommer att inträffa med säkerhet. 

Med denna definition faller t.ex. förfallodag utanför definitionen av villkor. 

Anledningen till det är att förfallodag inte påverkar fordringens existens, utan 

endast den dag som den kan göras gällande.24 Med detta synsätt blir frågan om 

en fordran är suspensivt villkorad densamma som frågan om när fordran 

uppkommer. 

2.3 Metoder för att avgöra när fordran uppkommer 
Det finns ingen allmän lagstiftning som besvarar frågan när fordran 

uppkommer – och därmed inga allmänna förarbeten. I doktrinen har flera 

författare redovisat sina uppfattningar kring frågan om när en fordran uppstår. 

Här ska kortfattat dessa redovisas som bakgrund till den vidare analysen. 

2.3.1 Principen om den väsentliga grunden25 

Utgångspunkten är här att en fordran är resultatet av att ett flertal rättsfaktum 

ställs samman. Denna princip utgår från att det för varje fordran finns ett eller 

flera rättsfakta som är av väsentlig betydelse. Fordrans uppkomst knyter an till 

uppkomsten av dessa. Om dessa är för handen vid en given tidpunkt ska 

fordran anses föreligga. Vilket rättsfaktum som är det mest väsentliga framgår 

inte av principen. 

2.3.2 Kritik mot principen om den väsentliga grunden 
En svaghet med denna metod är att det inte finns någon regel som pekar ut 

vilka rättsfakta som är väsentliga. Det har denna metod också kritiserats för.26  

Kritiken synes befogad i den bemärkelsen att principen är tyst om hur det 

avgörs vilket rättsfaktum som är det väsentliga. När så är fallet går det att 

ifrågasätta till vilken nytta principen är. En konsekvens av detta är att 

                                                                 
23

 Se Lindskog, s. 158f. 
24

 Jmf. Lindskog 156. 
25

 Se bl.a. Lindskog, s. 160, Ekdahl s. 5f., NJA 1966 s. 241, NJA 1981 s. 801.  
26

 Se Lindskog s. 160, Welamson s. 439.  
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avgöranden där denna princip tillämpas riskerar att bli in casu-betonade, till 

skada för förutsägbarheten. 

2.3.3 Avtalsrättslig utgångspunkt 

En ståndpunkt innebär att en fordran föreligger när parter är bundna av avtal.27 

Eventuella villkor etc. spelar enligt denna uppfattning ingen roll för frågan om 

när en fordring föreligger. Tidpunkten för när fordringar uppstår vid avtal 

ingångna enligt lagmodellen blir den tidpunkt då den rena accepten avges. 

Innan accepten är fordringen eventuell, och den blir definitiv först då ”den 

finner sin förpliktelse”, som Mellqvist beskrivit det. 28 

 

Ex: A och B ingår ett avtal som går ut på att A ska leverera en vara X till B på 

tidpunkten Y. Fordringarna uppstår i detta fall vi den tidpunkt parterna blivit 

bundna genom anbud och accept. 

 

Som skäl för denna ståndpunkt har framförts argument av systematisk-logisk 

natur, som går ut på att fordrans uppkomst är en del av den allmänna 

fordringsrätten, och därmed oberoende av t.ex. avtalstyp. Vid bindande avtal är 

båda parter förpliktade enligt avtalet, och därmed uppstår fordran respektive 

skuld mot den andre, som parterna inte ensidigt kan befria sig ifrån.29 

 

Ytterliggare stöd för denna uppfattning hämtas ur utredningskommitténs 

uttalande i förarbetet till gamla konkurslagen: ”[A]tt avgöra, när en fordran 

skall anses uppkommen, är givetvis ej en konkurslags sak”.30 Här måste dock 

inflikas att det är oklart hur detta uttalande ska förstås och vilken vikt det ska 

tillmätas.  

2.3.4 Kritik mot den avtalsrättsliga utgångspunkten 
Att tillämpa en enkel och klar regel för att avgöra alla frågor som kan uppstå är 

en lockande tanke, men det finns fler problem med denna. Den svarar inte på 

hur sekundärförpliktelser ska behandlas. När en fordran på prisavdrag är 

villkorad av att fel uppstår, är då svaret att fordran på grund av fel uppstår när 

                                                                 
27

 Se Mellqvist, Fordringars uppkomst – några obeståndsrättsliga funderingar, s. 170ff.  
28

 Se Mellqvist, Fordringars uppkomst – några obeståndsrättsliga funderingar, s. 172. 
29

 Se Mellqvist, Fordringars uppkomst – några obeståndsrättsliga funderingar, s. 170ff. 
30

 Se Konkurslagskommitténs betänkande av den 14 november 1911 s. 343.  
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avtalet är bindande? Det förefaller också som om stödet i rättspraxis är svagt. 

Ett antal rättsfall har åberopats31, men enligt min mening kan rättsfallen läsas 

på olika sätt och innebär inget entydigt stöd för den avtalsrättsliga 

ståndpunkten. 

 

NJA 1981 s. 801 gällde om en mäklares fordran på provision skulle vara en 

konkursfordran eller en massafordran. Mäklarens arbete var utfört innan 

konkurstidpunkten, men konkursboet genomförde försäljning av fastigheten 

efter. Fordran på provision var villkorad av att en försäljning genomfördes, 

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

”provisionsfordringen är i sådan väsentlig mån grundad på vad som 

förekommit före konkursbeslutet”. Av vikt är troligtvis att mäklaren utfört sin 

prestation innan konkurstidpunkten. Denna argumentation tyder enligt min 

mening på en mer nyanserad bedömning där flera omständigheter, utöver att 

ett bindande avtal föreligger, vägs in i bedömningen. Detta rättsfall är 

naturligtvis öppet för tolkning, men båda tolkningarna förefaller plausibla. 

 

I NJA 1989 s. 185 var huvudfrågan om en pant hade överlämnats utan 

dröjsmål efter att en skuld uppstått. För att ta ställning till det krävdes att HD 

först avgjorde när skulden uppkommit. Det var fråga om ett leasingkontrakt 

där maskiner uthyrdes mot månatliga betalning. Avtalet var sanktionerat med 

skadestånd för det fallet att förhyraren gick i konkurs. HD konstaterade i 

domskälen ” Industrifinans' såsom skadestånd betecknade fordringar - vilka 

motsvarar kvarstående leasingavgifter med avdrag för maskinernas värde - 

har sålunda sin grund i leasingavtalen. Det förhållandet att 

skadeståndsanspråken har varit beroende av att konkursbolaget blev försatt i 

konkurs och att uppsägning av avtalen skedde från Industrifinans' sida kan inte 

medföra att fordringarna skall anses ha uppkommit vid konkursutbrottet eller 

uppsägningen. Skulderna måste alltså anses ha tillkommit vid avtalens 

ingående.” Det torde råda osäkerhet kring om detta uttalande skulle utgöra ett 

tydligt stöd för ståndpunkten att tidpunkten för en fordrans uppkomst alltid är 

avtalet. Det framgår inte om HD alltid anser att fordran uppkommer i 

                                                                 
31

 Dessa är NJA 1966 s. 241, NJA 1981 s. 801, NJA 1989 s. 185. Se Mellqvist, Fordringars 

uppkomst – några obeståndsrättsliga funderingar, s. 180, not 30. 
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samband med avtalet, eller om det i detta fall finns ändamålsskäl som talar för 

detta slut Enligt min mening är domskälen öppna för båda tolkningarna. 

Särskilt eftersom referenten JR Palm, enig med majoriteten, tillägger för egen 

del att ”utgångspunkt för hur begreppet fordringens eller skuldens tillkomst 

skall tolkas i det enskilda fallet måste vara ändamålet med den bestämmelse 

som tillämpningen gäller”. 

 

Som läsaren säkert inser innebär denna uppfattning att svaret på frågan vad en 

fordran är blir detsamma som svaret på frågan när en fordran uppkommer – när 

bindande avtal föreligger. En sådan uppfattning är förenad med flera besvärliga 

följdfrågor. Är det bara avtalets primära förpliktelser som omfattas, eller också 

de sekundära som till exempel skadestånd, prisavdrag osv.?32 Vad gäller för 

perdurerande avtal? Garantiförpliktelser? Hur det förhåller sig om en strikt 

tillämpning av denna regel innebär att lagstiftarens intentioner med en viss lag 

går om intet är också oklart. Ett sådant förhållningssätt kan innebära att 

juridiken sätts före samhällets faktiska behov.  

2.3.5 Ändamålsinriktad utgångspunkt 

Den ändamålsinriktade metoden lanserades av Lindskog i sin avhandling om 

kvittning av privaträttsliga fordringar. Utgångspunkten för Lindskog är att 

samtliga för fordringen relevant omständigheter måste vara för handen.33 

Eventuella villkor, oberoende av typ, ses här som förutsättningar eller rekvisit 

för att skyldighet att prestera enligt avtalet ska uppkomma. En fordran kan trots 

det anses existera i vissa situationer, om det krävs för att uppfylla syftet med en 

viss regel. Lindskog kräver dock att åtminstone ett förpliktande rättsfaktum 

föreligger för att en fordran ska anses existera.  

 

Enligt denna metod sammanfaller frågan om villkorade fordringar med frågan 

om fordrans uppkomst. En fordran uppstår när samtliga rättsfaktum föreligger, 

men kan dessförinnan anses existera i vissa tillämpningssituationer för att 

uppfylla syftet med en viss regel. Centralt blir således att undersöka syftet med 

den bestämmelse som ska tillämpas, utgångspunkten är regelns samhälleliga 

                                                                 
32

 Se Heidbrink, s. 858. 
33

 Se Lindskog, s. 159. 
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funktion.34 Lindskog vill därefter utforma typiska fall där särskilda intressen 

talar för en viss lösning. Domstolen ska, enligt Lindskog, alltså inte ta hänsyn 

till de intressen som gör sig gällande i det enskilda fallet, utan vilka argument 

som typiskt sett gör sig gällande i en viss situation. I vilken grad typfallen ska 

generaliseras går enligt Lindskog att diskutera.35 

2.3.6 Kritik mot den ändamålsinriktade metoden 
Kritik mot Lindskogs metod har riktats för att den är för svårtillämpad och 

komplicerad, inte ens efter att ha läst avhandlingen på över 700 sidor finns 

några klara svar. Det är i och för sig riktigt att metoden är svår att tillämpa. Det 

är dessutom så att många regler inte bärs upp av ett enskilt ändamål, utan flera. 

Det leder in på komplicerade bedömningar när dessa ska vägas mot varandra.36 

Att avgöra vad en bestämmelse eller regel har för syfte och ändamål kan vara 

svårt och lämnar utrymme för rättstillämparens godtycke när denne ska avgöra 

vilket syften som väger tyngst i en given situation. Det finns här en 

övervägande risk att avgöranden i dessa fall blir in-casu betonade vilket är i 

strid med en för vår rättsordning grundläggande värdering, förutsägbarhet.37 

 

Kritikerna torde mena att allt för fria ändamålsresonemang leder till en 

bristande enhetlighet i rättssystemet (vilket de möjligtvis har rätt i, och 

naturligtvis inte är bra). När en fordrans uppkomst kan bedömmas på två olika 

sätt, innebär det att logiska motsättningar riskerar att uppstå. En fordran kan 

anses uppkommen vid flera olika tidpunkter. Lindskog håller med om att 

frågorna om fordrans uppkomst är komplicerade, men menar att det inte beror 

på hans framställning, utan faktiskt följer av bristen på lagstiftning och 

uttalanden i förarbeten.38 Det finns naturligtvis fördelar med en enkel regel för 

att avgöra fordrans uppkomst, men en enkel regel är även förknippad med 

nackdelar. För det fall att en enkel regel skulle tillämpas generellt finns en 

uppenbar risk att de effekter som lagstiftaren tänkt sig uppnå med en viss 

lagstiftning går om intet, att den enkla regeln leder till orimliga resultat. Om 

                                                                 
34

 Se Lindskog, s. 50. 
35

 Se Lindskog, 52. 
36

 Se Strömholm, Teleologisk metod och likformig argumentation, s. 277ff. och Strömholm, s. 
428ff. 
37

 Se NJA 2007. Se även Se Schultz s. 885ff. 
38

 Se Lindskog, s. 51. 
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jurister inte tillämpar regler så att ändamålet med dessa uppnås finns det en risk 

för att ett demokratiskt underskott uppstår.  

 

Denna nackdel måste skiljas ifrån resonemanget att en generell regel orsakar 

många ”felfall”, och att många undantag för med sig oförutsebarhet, och att 

detta är ett nollsummespel. Det är en, i och för sig intressant, principiell fråga 

som är aktuell vid all rättstillämpning, men som inte ska disskuteras utförligt i 

denna uppsats. 

 

I detta sammanhang bör risken för oförutsebarhet vägas mot risken för minskat 

genomslag för de syften som ligger bakom enskild lagstiftning. Samtidigt är 

det inte fritt för jurister att själv avgöra efter eget tycke vilken regel som är 

gällande rätt. Jurister är alltid bundna av rättskällorna - även om läran om dessa 

kan uppfattas på många olika sätt – och därmed den regel som bäst stämmer 

överens med dem. Med andra ord är den mest systemkongruenta lösning den 

”rätta”, även om de lege ferenda en annan regel skulle vara att föredra.  

2.4 Rättspraxis 
Efter att ha gått igenom de olika uppfattningarna i doktrinen ges här en bild av 

rättspraxis på olika områden där begreppet fordran39 ingår som ett rättsfaktum i 

aktuell bestämmelse.40 

2.4.1 Preskription 

I preskriptionslagens andra paragraf stadgas att en fordran preskriberas tio år 

efter dess tillkomst. Avgörande för preskriptionen blir alltså frågan om när en 

fordran tillkommer41. Det har i doktrinen framförts åsikten att när förpliktelsen 

uppkommer beror på vilken typ av förpliktelse det är fråga om.42 En 

utgångspunkt kan sägas vara avtalet, oavsett om villkor inte infriats.43 Denna 

utgångspunkt kan modifieras om det finns starka skäl som talar för det.44 

Grunden för att låta avtalet som huvudregel vara tidpunkten för fordrans 

uppkomst torde finnas i syftet med preskriptionsinstitutet, att det är svårt att 

                                                                 
39

 Synonymt med fordran används begreppet förpliktelse etc. 
40

 Jmf Adlercreutz, passim. 
41

 ”Tillkommer” bedöms vara synonymt med ”uppkommer”. 
42

 Mellqvist/Persson, s. 92. Lindskog, Preskription, s 357. 
43

 Se Rodhe, Obligationsrätt, s.666. 
44

 Jmf. de på sida 20 refererade rättsfallen. 
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processa om allt för gamla rättsförhållanden, då bevismedel ofta saknas eller 

inte är tillförlitliga.45 Detta syfte talar för att förlägga tidpunkten för fordrans 

uppkomst så tidigt som möjligt. Andra ändamålsskäl kan dock i vissa fall vägra 

tyngre, varför undantag görs. 

 

I NJA 2003 s. 302 var frågan om när en fordran på skadestånd på grund av 

ogiltigförklarat fastighetsköp preskriberades. Ursprungligen gällde anspråket 

fastigheten, men efter vidareförsäljning till godtroende köpare omvandlades 

säljarens anspråk på att återfå fastigheten, till ett anspråk på skadestånd. 

Svaranden (köparen) invände att fordran tillkom vid avtalets ingående och 

därmed var preskriberad. HD förklarade att penninganspråket uppstod först 

när svaranden sålde fastigheten vidare, och inte när avtalet om köp ingicks. 

Innan vidareförsäljningen fanns endast ett sakrättsligt anspråk, och dessa 

omfattas inte av preskriptionslagen. Innan tidpunkten för vidareförsäljning var 

fordran villkorad av vidareförsäljning. Det kan också uttryckas så att fordrans 

innehåll inte var slutligt bestämt förrän vid vidareförsäljningen. Slutsatsen blir 

därför att tidpunkten för ingåendet av det avtal som ligger till grund för 

förpliktelsen inte alltid räknas som tidpunkten för fordrans uppkomst. 

 

I NJA 1987 s. 243 yrkade kärande på skadestånd på grund av fel i entreprenad. 

Svaranden invände att, räknat från dagen för avtalets slutande, fordringen var 

preskriberad. Käranden var av uppfattningen att fordran uppkom dagen för 

godkännande av besiktning. HD ansåg att utgångspunkten för när en fordran 

som är uppkommen genom avtal preskriberas, är tio år räknat från 

avtalsdagen, men att det finns fall där starka skäl talar för en annan ordning. 

Vid entreprenader skulle exempelvis fordringen kunna preskriberas innan 

entreprenaden är slutförd. Enligt HD talar det för att dagen för godkännande 

av entreprenaden räknas som dagen för fordrans uppkomst – åtminstone vad 

gäller fel i entreprenaden. Även här räknas således en annan tidpunkt en den 

då binande avtal ingicks som tidpunkten för fordrans uppkomst. Att notera är 

att det här var fråga om en sekundärförpliktelse. Dessa är särskilt besvärliga 

att hantera för den avtalsrättsliga metoden.  
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 Se Rodhe, Obligationsrätt, s. 650.  
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2.4.2 Konkurs 

Vilka fordringar som kan göras gällande i konkurs är beroende av tidpunkten 

för dess uppkomst - endast de som är uppkomna innan tidpunkten för konkurs 

får göras gällande, KL 5:1. Även om fordran är beroende av villkor eller inte 

förfallen till betalning får den enligt andra stycket bevakas i konkursen. Syftet 

med bestämmelsen är att en borgenär inte ska få göra gällande en fordran i 

konkursen som uppkommit efter konkurstidpunkten. Anledningen till detta är 

att konkursgäldenären i så fall skulle kunna favorisera borgenärer genom att 

sätta sig i skuld till dessa efter konkurstidpunkten.46  

 

 I motiven till den nuvarande konkurslagen47 anför departementschefen att 

”inte … samtliga de omständigheter som utgör grunden för fordringen måste 

ha inträffat före konkursbeslutet”. Av detta kan dras slutsatsen att alla 

omständigheter nödvändiga för att betalningsskyldighet ska inträda inte måste 

föreligga innan konkursen. Vilka omständigheter som måste föreligga 

förefaller dock oklart.  

 

I NJA 1966 s. 241 hade ett bokförlag gått i konkurs. Förlaget hade efter 

konkurstidpunkten sålt exemplar av boken. Författaren vars ersättning skulle 

utgå med en viss summa per såld bok, yrkade att hans fordran på royalty skulle 

vara massafordran eftersom försäljning hade skett efter tidpunkten för konkurs. 

Majoriteten ansåg att den väsentliga grunden, förlagsavtalet, förelåg innan 

konkurstidpunkten varför författarens fordran skulle ses som en 

konkursfordran. En skiljaktig, JR Walberg, ansåg att den väsentliga grunden 

bestod i konkursförvaltningens beslut att fortsätta försäljningen efter 

konkurstidpunkten. Därför förelåg inte fordringen innan konkurstidpunkten. 

2.4.3 Personligt ansvar för styrelseledamöter enligt ABL  

Som en del av det övergripande kapitalskyddet för aktiebolag finns reglerna 

om personligt betalningsansvar för bolagets styrelseledamöter. Enligt ABL 

25:13 är styrelsen skyldig att upprätta en kontrollbalansräkning när det finns 

anledning att anta att bolaget egna kapital understiger bolagets aktiekapital, 
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 Se Håstad, s. 386, Welamson/Mellqvist, s. 186. 
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 Prop. 1986/87:90 sida 123 
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eller om det vid utmätning inte funnits tillgångar som täckte den aktuella 

skulden. Om det visar sig att bolagets egna kapital understiger aktiekapitalet 

med mer än hälften ska styrelsen kalla till bolagsstämma och avgöra ifall 

bolaget ska likvideras, ABL 25:15. Om stämman inte beslutar om likvidation 

ska styrelsen, enligt ABL 25:16, kalla till en andra bolagsstämma inom åtta 

månader för att igen pröva om bolaget ska likvideras. Om inte minst registrerat 

aktiekapital täcks av eget kapital, ska stämman då besluta om likvidation. 

Skulle det vara så att någon av de skyldigheter som åläggs bolagets styrelse i 

ABL 25:13-17 försummas innebär det att styrelsen åläggs personligt 

betalningsansvar för bolagets förpliktelser som uppkommit efter försummelsen. 

Vid fall där styrelsen underlåtit att följa det lagstadgade handlingsmönstret kan 

det vara svårt att avgöra om en förpliktelse uppstått innan eller efter 

underlåtenheten. 

 

I HD:s dom Ö 2880-11 bekräftas de principella uttalandena från 2009 års fall. I 

inledningen av domen konstateras att det inte finns någon allmängiltig princip 

som avgör frågan om fordrans uppkomst när inte alla nödvändiga 

omständigheter för dess slutliga tillblivelse är för handen.  Avgörande blir 

ändamålet med den regel som ska tillämpas. Frågan i målet var om en 

styrelseledamot ansvarade för betalning av hyror (hyra av lokal) förfallna till 

betalning efter ansvarsperiodens inträde, men där avtalet ingicks innan 

ansvarsperioden. HD kom fram till att syftet med ansvarsreglerna i ABL är att 

få styrelsen att vidta åtgärder - kontrollbalansräkning, kontrollstämma och 

likvidation av bolaget - vid underkapitalisering. Avgörande för frågan om 

fordrans uppkomst ska enligt HD i dessa fall vara möjligheten för bolaget att 

avbeställa varan eller tjänsten utan att ådra bolaget ersättningsskyldighet. 

Hyresavtalet var i aktuella fallet inte möjligt för bolaget att frigöra sig ifrån 

utan ersättningsskyldighet, varför fordran ska anses uppkommen vid avtalets 

ingående.   

 

Avgörande är enligt ovan refererade fall möjligheten att säga upp avtalet utan 

att ådra bolaget ersättningsskyldighet. Konsekvensen av detta blir att avtalet 

blir avgörande för fordrans uppkomst. Om exempelvis ett hyresavtal löper på 

obestämd tid med kort uppsägningstid, kan det innebära att fordran anses 
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uppkommen vid tidigaste tidpunkten då bolaget haft möjlighet att säga upp 

avtalet. Tidpunkten för fordrans uppkomst kan således variera beroende på 

avtalsvillkoren som gäller mellan parterna. 

2.5 Sammanfattning och slutsatser 
Begreppet fordran återkommer i flera bestämmelser, men lagstiftaren har 

varken i lag eller i förarbete uttalat sig om hur begreppet ska uppfattas. I 

doktrinen har begreppet fordran diskuterats både i allmänhet och inom ramen 

för respektive rättsområde. Där har framlagts flera teoretiska modeller för hur 

begreppet ska uppfattas och tillämpas. Frågan om vad en fordran är och när den 

uppstår har också behandlats av domstolarna - när de tillämpat regler där 

fordran ingår som ett rekvisit - men rättspraxis ger inget entydigt svar. Olika 

uppfattningar om när en fordran uppkommer framkommer. Dels kan en fordran 

avse ett krav, utan villkor, bestämt till belopp, där endast eventuell förfallodag 

inte har inträffat.48 Dels kan med fordran även avse situationen att ett avtal 

föreligger men ett eller flera villkor måste uppfyllas för att 

betalningsskyldighet ska infalla, men den likväl anses föreligga dessförinnan 

om vissa rättsfakta föreligger.49 En variant av den sista uppfattningen är att 

avtalet är den väsentliga omständigheten. Vid en genomgång av rättspraxis på 

olika områden förefaller det första alternativet ha svagt stöd. Flera exempel 

finns då en fordran är beroende av villkor, men ändå ansetts föreligga som 

rättsfaktum vid tillämpningen av en viss bestämmelse. Det andra alternativet 

verkar mer förenligt med rättspraxis, men ger ingen tillfredsställande förklaring 

till hur bedömningen om fordrans uppkomst ska göras. Här återstår frågan 

vilka villkor som tillåts vara ouppfyllda - alla eller bara några? Föreligger även 

fordringar på grund av sekundärförpliktelser vid tidpunkten för avtalets 

ingående? En slutsats som kan dras är att fordringar kan anses föreligga trots 

att alla rättsfaktum för betalningsskyldighet inte föreligger. Å andra sidan är 

det inte korrekt att säga att alla villkorade fordringar föreligger vid tidpunkten 

för fordrans uppkomst. Hur förklaras detta på bästa sätt?  

 

                                                                 
48

 Jmf. Heidbrink, s. 866 f.  
49

 Se Lindskog, s. 159 och NJA 2009 s. 291. 
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I NJA 2009 s. 291, där Lindskog är referent, synes HD introducera en ny linje i 

hur frågan om fordrans uppkomst ska bedömmas.50 I domskälen uttalar 

majoriteten (fyra JR) att det inte finns någon generellt tillämplig princip för att 

bedöma när en fordran uppkommer, utan att det beror på i vilket sammanhang 

som frågan ska avgöras. HD ansluter sig därmed till den ändamålsinriktade 

metoden. I domskälen till 2009 års fall påpekar majoriteten: 

 

”Att en fordran inte slutligt uppkommit vid en kritisk tidpunkt hindrar inte att 

den i en specifik tillämpningssituation ändå kan anses ha förelegat då, om 

åtminstone visst eller vissa – om än inte alla – för fordringens slutliga 

tillblivelse nödvändiga omständigheter förelegat vid tidpunkten. I några 

sammanhang anses det t.ex. att fordringen uppkommit redan med det avtal som 

den vilar på, trots att den först till följd av senare inträffade förhållanden blivit 

fullgången..”  

 

Det förefaller därmed som om majoriteten menar att fordran normalt sett inte 

föreligger förrän alla för fordringen nödvändiga omständigheter föreligger.51  

En fordran är då att se som eventuell fram till att alla förutsättningar för att 

betalningsskyldighet (eller annan skyldighet) är uppfyllda, då fordran blir 

fullgången - innan dess kan ju inte betalning utkrävas. Centralt blir därmed vad 

som är avtalat mellan parterna och dispositiv och tvingande rätt.52 Enligt denna 

uppfattning blir parterna normbildande på sitt område, och begreppet fordran 

blir synonymt med krav, som måste vila på en faktiskt grund - avtalet.53 

Skillnaden mellan avtalet och lag är i denna bemärkelse endast att lagen, när så 

är föreskrivet föreskrivet, har företräde framför avtalet.54 

 

                                                                 
50

 Se Hagelberg, s. 907. 
51

 Detta synsätt l igger köprätten nära i  den bemärkelsen att betalningsskyldighet inte infaller 
– enligt dispositiv rätt – förrän felfri  leverans har skett, då fordringen blir då fullgången. Detta 
synsätt förefaller vara en mer realistisk syn på fordringsbegreppet som tar sin utgångspunkt i  
avtalet och dispositiv rätt. Jmf Adlercreutz, s. 302.  Detta synsätt hindrar doc k inte att fordran 

ända, på grund av ändamålsskäl, kan anses föreligga i  en viss situation. Se vidare s. 25 i  denna 
uppsats. 
52

 Jmf. NJA 1941 s. 441 där leverans av varor torde vart avgörande för utgången i målet. 
53

 Jmf. Sandström, s. 851f. och Adlercreutz, s. 303. 
54

 Jmf. Sandström, s. 852. 
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Ex. Enligt 49 § KöpL. är köparen, om inte annat har avtalats, inte skyldig att 

betala för varan förrän den är avlämnad. Enligt det realistiska synsättet skulle 

då fordran vara villkorad fram tills att varan är avlämnad, då betalning kan 

utkrävas på rättslig väg. 

 

Med denna slutsats innebär det inte nödvändigtvis att det är avtalet som avgör 

när en fordran får användas till kvittning eller när den omfattas av offentligt 

ackord etc. Parterna är (ofta) fria att avtala vad som ska gälla mellan dem, men 

lagstiftare har den ytterst normativa makten, och har därför möjlighet att avvika 

från den ovan redovisade uppfattningen när det behövs för att uppnå ett visst 

mål. Därav följer, som HD uttrycker det, ”Att en fordran inte slutligt 

uppkommit …. hindrar inte att den i en specifik tillämpningssituation ändå kan 

anses ha förelegat”. Begreppet fordran blir därför i viss mån en tomt begrepp, 

då det krävs en undersökning av den kontext som det framträder i, för att 

avgöra dess innebörd.  

 

Hur förhåller sig 2009 års avgörande till tidigare avgöranden? Innan 2009 års 

fall har principen om fordrans väsentliga grund ansetts vara styrande för 

fordrans uppkomst.55 Den har dock kritiserats för att vara intetsägande, 

eftersom den inte pekar ut de väsentliga rättsfakta. HD skriver i 2009 års 

domskäl att principen om fordrans väsentliga grund är ett sätt ”att legitimera 

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

föranleder”56. Bakgrunden till denna slutsats utvecklas inte varför frågan i viss 

mån blir hängande i luften. En trolig förklaring till den spretande 

rättsbildningen vad gäller fordrans uppkomst är att HD tidigare utgått ifrån det 

rättsområde som är aktuellt i det enskilda fallet, och låtit dess syften och 

ändamål ligga till grund för en lösning som av någon anledning ansetts rimlig. 

En svaghet har varit att HD inte redovisat de argument och hänsyn som, 

troligvis, legat till grund för dess avgöranden, utan istället använt formuleringar 

som ”fordrans väsentliga grund får anses…” - det torde i vart fall vara den 

bästa förklaringen. Mot bakgrund av detta är 2009 års fall inte ett brott mot den 

tidigare judikaturen utan en utveckling och förfining av tankegångar som legat 

                                                                 
55

 Se t.ex. NJA 1916 s. 154, NJA 1941 s. 441, NJA 1966 s. 241, NJA 1981 s. 801. 
56

 Se NJA 2009 s. 291 (s. 297) 
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till grund för denna. Enligt min mening bör man förstå det som om HD genom 

tolkning av tidigare avgörande försökt utforma en mer tydlig och teoretiskt 

hållbar regel utan att helt bryta med tidigare praxis. Det är rimligtvis också en 

anledning till att det inte ansetts nödvändigt att avgöra målet i plenum. 

Avgörandet är i denna mening systemkongruent, och den lösning som bäst 

förklarar tidigare rättspraxis, varför dess prejudikatvärde blir betydande. 

Principen om att fordrans uppkomst ska avgöras utifrån syftet med den 

bestämmelse som är i fråga bör rimligtvis kunna utsträckas till hela 

förmögenhetsrättens område, kanske även på exempelvis skatterättens område, 

eftersom den är neutral i förhållande till de särskilda värden som gör sig 

gällande på respektive område. Det bekräftas i viss mån av ett avgörande från 

juni 2013 där HD tillämpade ABL 25:18.57 

3 Kvittning i konkurs 

3.1 Inledning 

Kvittning innebär att en gäldenär kan, istället för att infria sin skuld kontant, 

räkna av sin skuld intill summa concurrens mot en fordran som gäldenären har 

mot samme borgenär - istället för att byta sedelbuntar utsläcks då respektive 

fordringar.  Detta har beskrivits som ett surrogat till uppfyllelse av 

huvudfordran eller indrivning av motfordran58. Enligt 5:15 KL får en borgenär 

under vissa förutsättningar behålla rätten att kvitta i konkurs, som då får 

karaktären av en säkerhet. Denna säkerhetsrätt har då kallats exekution utan 

exekutionstitel59 och jämförts med panträtt i egen skuld60.  

 

I KL 5:15 1 st. framgår förutsättningarna för rätt att kvitta i konkurs: 

 

En fordran hos gäldenären som får göras gällande i konkursen kan av 

borgenären användas till kvittning mot en fordran som gäldenären hade mot 

honom när konkursbeslutet meddelades. Detta gäller dock inte om kvittning 

var utesluten utom konkurs på grund av fordringarnas beskaffenhet.  

                                                                 
57

 Se HD:s dom av den 8/7 2013, mål nr. Ö 2880-11 
58

 Rodhe, Obligationsrätt, s. 52. 
59

 Se prop. 1979:94 s. 25 
60

 Prop. 1975:6 sida 107 
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Bestämmelsen förutsätter att de vanliga kvittningsrekvisiten är uppfyllda, men 

kräver utöver det också att dessa förutsättningar ska ha förelegat vid en given 

tidpunkt. Kvittning ska heller inte vara utesluten utom konkurs på grund av 

fordringarnas beskaffenhet. Som bakgrund till avsnittet om kvittning i konkurs 

ska en kort redogörelse ges av reglerna om kvittning utom konkurs. 

3.2 Kvittningsförutsättningar 

För kvittning utom konkurs krävs att dessa rekvisit uppfylls:61 

1. Fordringen ska vara gällande 

2. Fordringen ska vara förfallen till betalning 

3. Ömsesidighet 

4. Komputabilitet 

5. Kvittning inte utesluten på grund av sociala skäl 

 

Som huvudregel ska en fordring vara gällande. Med det menas att den ska gå 

att driva in vid domstol62, vilket exempelvis utesluter skulder som 

rättsordningen inte godtar, pactum turpe. Ett undantag från detta krav återfinns 

i preskriptionslagens 10 §, som medger kvittning med preskriberad motfordran 

under förutsättning att kvittningsfordringarna innan preskriptionen vart 

gällande samtidigt.  

 

Innan motfordran är förfallen till betalning kan den normalt inte användas till 

att kvitta. Detta krav upprättshålls inte vid kvittning i konkurs, se KL 5:1 2 st., 

eftersom förfallodatumets funktion, att säkerställa gäldenären från överaskande 

betalningskrav, inte gör sig gällande i konkurs. Kvittningsrätten i konkurs kan 

därför sägas vara vidare i konkurs än utom.  

 

Det är naturligt att vid kvittning det är fråga om ömsesidigt föreliggande 

fordringar. Det skulle annars inte vara fråga om ett surrogat för betalning eller 

indrivning av motfordran. Det är inte nödvändigt att ömsesidighet föreligger 

när respektive fordringar uppstår. Det räcker med att fordringarna är 

                                                                 
61

 Jmf. Rodhe 62f. och Mellqvist/Persson, 103f. 
62

 Rodhe, Obligationsrätt, s. 54 och Lindskog, Kvittning, s. 116ff.  
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ömsesidiga vid tidpunkten för kvittning. Även vad gäller detta krav på 

ömsesidighet finns undantag - särskilt viktigt är regeln i 28 § SkbrL. Den 

innebär att kvittningsrätten vad gäller enkla skuldebrev, och analogt andra 

enkla fordringar63, utrustas med ett visst omsättningsskydd vid cession. 

Gäldenärens kvittningsrätt gäller även mot tredjeman under förutsättning att 

gäldenären hade det mot överlåtaren innan överlåtelsen blev för denne känd 

eller att det fanns skälig anledning till att misstänka överlåtelse. Detta är i 

överensstämmelse med den princip som framkommer i 27 § SkbrL som 

innebär att gäldenären inte ska komma i sämre läge efter en överlåtelse. Att 

gäldenären har en bibehållen kvittningsrätt också då motfordringen uppstår 

efter överlåtelse av huvudfordringen, men innan denne fick kännedom om 

överlåtelsen eller hade skälig anledning att förmoda härom beror på 

kvittningsrättens funktion som säkerhet, som annars skulle försvagas. 

 

Då staten är borgenär och vill kvitta bör huvudregeln vara att alla statliga 

förvaltningsmyndigheter räknas som ett rättssubjekt i kvittningshänseende.64  

 

Att fordringarna är komputabla innebär att de går att mäta mot varandra. 

Grunden till detta krav är rimligtvis att kvittning måste vara likvärdigt med 

betalning enligt avtal. Med denna utgångspunkt går det att argumentera för att 

mot en penningfordring avräkna annan egendom med ett bestämt värde, t.ex. 

råvara eller aktie som handlas på börs enligt bestämda kurser, men det är inte 

utgångspunkten för gällande rätt.65 Skälet till det är att inte bara det nominella 

värdet på en naturafordran är viktigt för en borgenär, utan också den funktion 

prestationen väntas medföra är av vikt. Eftersom prestationens funktion typiskt 

sett är av vikt för den som har rätt till den (i annat fall skulle denne inte byta 

pengar mot prestationen) är därför inte kvittning en likvärdig uppfyllelse. Då 

en fordrans funktionsegenskaper följer av avtal eller dispositiv rätt bör det 

innebära att kvittning mot penningfordran inte är möjlig.66 Det följer av 

                                                                 
63

 Rodhe, Obligationsrätt, s. 137 
64

 Se Rodhe, Obligationsrätt, s. 59 f. och t.ex. NJA 2012 s. 876 där staten genom länss tyrelsen 
betalat ut lönegaranti och til låtits kvitta den fordringen mot konkursgäldenärens fordran mot 
skatteverket avseende överskott på dess skattekonto.     
65

 Se t.ex. NJA 1935 A 405. 
66

 För detta resonemang se Lindskog, s. 134. 
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principen pacta sund servanda67 och den dispositiva lagstiftningens utfyllande 

karaktär. Om en borgenär i ett visst fall tillmäter funktionen av gäldenärens 

prestation värde eller ej bör inte vara vägledande, utan frågan blir om 

motfordringen typiskt sett är duglig till uppfyllelse av huvudfordran68.  

 

Om naturagäldenären är i dröjsmål kan det medföra att borgenären istället kan 

kräva infriande i pengar. När denna rätt infaller bör kvittning vara tillåten mot 

penningfordran.69 I fall där den part som ska prestera i natura har en 

penningfordran mot naturaborgenären, kan det vara i dennes intresse att 

omvandla naturafordringen till en penningfordran i syfte att tillskapa en 

kvittningsmöjlighet. Detta gäller särskilt vid konkurs om penningfordringen 

förväntas bli utan utdelning.  Om naturagäldenären omvandlar sin 

naturaprestation till en penningprestation i strid med det civilrättsliga 

systemet70, t.ex. genom avtalsbrott, kan det medföra kvittningsförbud.71  

3.3 Kritiska tidpunkten 

De ovan angivna förutsättningarna för att kvittningsförutsättningarna ska, för 

att få kvitta i konkurs, enligt 5:15 KL föreligga vid en given tidpunkt. Denna 

tidpunkt har i litteraturen kallats den kritiska tidpunkten. Föreligger inte 

förutsättningar för kvittning vid den kritiska tidpunkten får kvittning inte ske. 

Detta är naturligtvis av stor betydelse vid konkurs, då en nekad kvittningsrätt 

ofta leder till att borgenären går miste om hela eller en del av sin fordrans 

värde om den inte är säkrad eller på annat sätt åtnjuter förmånsrätt, samt måste 

betala sin skuld till konkursboet. 

 

Enligt 5:15 KL ska konkursborgenärens fordran, för att få användas till 

kvittning, få göras gällande i konkursen. Vilka fordringar som får göras 

gällande i konkursen framgår av 5:1 KL. Det krävs som huvudregel att 

fordringen ska ha uppkommit innan konkursbeslutet meddelades. Enligt 

samma lagrum får också fordringar beroende av villkor eller ej förfallna till 

betalning, göras gällande. Att fordringar ej förfallna till betalning får användas 

                                                                 
67

 Jmf. 1 § AvtL och 1 § SklbrL.  
68

 Se Rohde, Obligationsrätt, s. 60 och Lindskog, s. 134 f. 
69

 Se NJA 1926 s. 472 och Lindskog, Kvittning, s. 135. 
70

Se NJA 1995 s. 356 (s. 361). 
71

 Se NJA 1995 s. 356, Lindskog, Kvittning, s. 281 ff. och Karlgren, SvJT 1940 s. 332f.  
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till kvittning beror på att förfallodatumet är ett skydd för gäldenären mot 

överraskande krav på betalning, och när gäldenären gått i konkurs finns inte det 

behovet kvar.72 

 

Konkursgäldenärens fordran ska också ha förelegat vid tidpunkten då 

konkursbeslutet meddelades. Det framgår uttryckligen av 5:15 KL, och från 

denna huvudregel finns inga undantag. Syftet med denna regel är att 

konkursgäldenären inte ska kunna skuldsätta sig efter konkursbeslutet, och på 

så sätt gynna vissa borgenärer.73 

 

3.4 Fordringarnas beskaffenhet 

För kvittning i konkurs förutsätts enligt 5:15 1 st. KL att fordringarnas 

beskaffenhet inte hade uteslutit kvittning utom konkurs. Med det bör förstås 

något som har med fordringens egenskaper eller kvalité att göra, även 

fordringens rättsliga grund kan påverka.74 

4 Om fordringars uppkomst i samband med kvittning i 
konkurs 

4.1 Inledning 
När det kommer till att avgöra vilken ställning en fordran ska ha i en konkurs 

blir det aktuellt att dra en gräns både mellan konkursfordringar och icke-

konkursfordringar, och konkursfordringar och massafordringar. Det är av 

kvittningsrättsligt intresse eftersom endast fordringar som kan göras gällande i 

konkursen får användas till kvittning och räknas motfordran som en 

massafordran uppfylls inte kravet på ömsesidighet. Båda dessa gränsdragningar 

är därför avgörande för möjligheten att kvitta i konkurs. 

4.2 Ändamål och funktion 
Slutsatsen i del ett var att om en fordran ska anses föreligga ska bedömmas 

utifrån dem aktuella regelns ändamål och sammanhang. När det gäller rätten att 

kvitta i konkurs ska enligt 2009-års fall bedömningen av fordrans uppkomst 

avgöras utifrån syftet med den aktuella regeln, 5:15 KL, och allmänna 
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 Prop. 1975:6 s. 107 
73

 Håstad, s. 386. 
74

 Se Lindskog, s. 90. Jmf. NJA 2000 s. 78. 
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konkursrättsliga principer och de ändamål som dessa vilar på. När det kommer 

till att avgöra ändamålet med en regel (teleologisk tolkning) finns olika 

metoder att använda sig av. En metod som förespråkades av Ekelöf75 utgår 

ifrån de fall som definitivt omfattas av regelns ordalydelse, och låter dessa vara 

vägledande för att avgöra dess syfte, och tillämpningen av regeln vid svåra fall. 

Enligt denna metod blir förarbetena mindre viktiga. Enligt en annan metod ska 

en regels syfte och ändamål finnas genom studium av förarbetena. Lagens 

förarbeten ska då ge svar på vad som var lagstiftaren avsikt vid lagens 

tillkomst. Enligt en tredje metod ska en regels faktiska funktion i samhället bli 

avgörande för tolkningen av regelns omfång. Alla dessa metoder har sina 

förtjänster likväl som nackdelar. Viktigt för att juridiken ska fylla sin funktion 

är att samhällsutvecklingen tillåts påverka, om än genom de på förhand 

bestämda källorna till kunskap (rättskällorna). En väg att gå är att använda sig 

av förarbeten i den mån de leder framåt, men samtidigt låta regelns funktion bli 

vägledande vid svåra fall. Det handlar i viss mån om ett pussel där bitar 

beroende på sammanhang kan framträda olika starkt.  

 

I förarbetet till de ändringar i konkurslagen som genomfördes i mitten av 1970-

talet anförde departementschefen att det finns starka skäl till att tillåta kvittning 

i konkurs när kvittningsrätten uppkommit i säkerhetssyfte eller när det är fråga 

om konnexa fordringar.76 Det ses som en fördel att en gäldenär i en ekonomiskt 

pressad situation kan ges kredit med kvittningsrätten som säkerhet i egen 

skuld77 och det är naturligt att kvittning tillåts vid konnexa fordringar.78 Enligt 

konkurslagen krävs dock inte att kvittningsrätten uppstått i säkerhetssyfte, eller 

att fordringen annars skulle äventyras – något som vore naturligt med tanke på 

bakgrunden till bestämmelsen. Enligt förarbetena skulle en sådan uppdelning 

medföra tillämpningssvårigheter, varför det inte spelar någon roll ens att 

kvittningsrätten uppstår av en slump. När då frågan om fordrans uppkomst när 

fordran inte är fullgången ska avgöras, bör då kvittning tillåtas endast i de fall 

som de särskilt angivna funktionerna gör sig gällande? Skälet till att 
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 Se Ekelöf, s. 79ff. 
76

 Prop. 1975:6 s. 107. 
77

 Jmf. Håstad, s. 385. Kvittningsrätt är dock inte nödvändigt för att uppnå detta eftersom 
panträtt i  fordran medför samma effekt. 
78

 Prop. 1975:6 s. 107. 



32 
 

lagberedningen inte vill skilja på olika fordringar är av praktisk natur – det 

skulle innebära tillämpningssvårigheter – och uttalandet bör enligt min mening 

inte ges längre räckvidd än vad dess syfte motiverar. Om grunderna för 

kvittningsrätten kan ges genomslag, utan att dessa praktiska svårigheter 

uppstår, är det rimligt att så sker - det är trots allt idén med den 

ändamålsinriktade metoden. Samma slutsats torde också följa av NJA 2009 s. 

291. 

 

En grundläggande konkursrättslig princip är den s.k. 

likabehandlingsprincipen.79 Idén med själva konkursinstitutet är att när 

gäldenären inte kan betala sina skulder fullt ut, ska borgenärerna dela på de 

tillgångar som finns i förhållande till storleken på respektive fordring. På grund 

av förmånsrättslagens uppdelning mellan olika klasser av borgenärer är denna 

princip snarare att betrakta som en konkursrättslig utgångspunkt.80 Den legala 

uppdelningen av borgenärer i olika klasser kan sägas styra kreditgivarnas 

beteenden i den bemärkelse att de påverkar vilken säkerhet de ska kräva vid 

kreditgivning. Likabehandlingsprincipen torde därför ställa som krav inte att 

alla borgenärer blir behandlade på samma sätt, utan att likabehandling ska råda 

inom respektive klass av borgenärer och mellan respektive klasser. 

Likställighetsprincipen innebär då att alla borgenärer, utifrån det på förhand 

bestämda regelverket, behandlas lika vid utdelningen och att 

konkursförvaltaren genom egna åtgärder inte ska ges möjlighet att förändra 

eller på annat sett påverka borgenärernas möjlighet till utdelning.81. Detta 

resonemang leder naturligt över till det som HD kallar för frysningsprincipen.82 

Den innebär att det är förhållandena vid den kritiska tidpunkten, tidpunkten för 

konkursbeslutet, som så långt som möjligt ska vara avgörande för hur 

konkursgäldenärens tillgångar fördelas mellan konkursborgenärerna. Det torde 

också vara en av konkursinstitutets mest grundläggande funktioner, att stoppa 

kapplöpningen mellan borgenärer genom att ingen ska, efter den kritiska 

tidpunkten, ha möjlighet att skaffa sig ett försprång gentemot de andra 
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 Se Welamsson/Mellqvist, s 27. 
80

 Jmf. den civilrättsliga förmånsrättslagen (1970:979). 
81

 Se NJA 2009 s. 291, Lindskog, s. 65f., Håstad, Studier i  sakrätt s. 143.  
82

 Se NJA 2009 s. 291 (s. 298) där HD hänvisar ti ll rättsfallen NJA 1973 s. 635 och 1982 s. 900. 
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konkursborgenärerna.83 Ytterliggare ett krav som framkommer är att en lösning bör 

bidra till att regeln ifråga blir effektiv i praktiken. Det bör så att säga bidra till att 

regeln fyller sin samhälleliga funktion på ett godtagbart sätt.
84

 

 

Sammanfattningsvis framkommer i förarbetena att grunden för reglerna om kvittning i 

konkurs är säkerhetsfunktionen. En borgenär ska ha möjlighet att ge kredit till en 

ekonomiskt pressad gäldenär med säkerhet i sin egen skuld. För att 

säkerhetsfunktionen ska få genomslag krävs att borgenären som lämnar kredit, typiskt 

sett ska ha en befogad förväntan att få kvitta i en eventuell konkurs. Vidare följer av 

frysningsprincipen att förhållandena vid konkurstidpunkten så långt som möjligt ska 

vara styrande. Dessutom fordrar likabehandlingsprincipen att konkursförvaltarens 

åtgärder helst inte ska leda till en omfördelning mellan borgenärerna. 

4.3 Avtalets betydelse för kvittningsrätten 
I och med slutsatsen att en fordran anses fullgången när alla enligt avtalet, för 

betalningsskyldighet nödvändiga villkor är uppfyllda, blir naturligtvis avtalet centralt 

vid bedömningen om kvittning ska medges. Ett första steg blir att undersöka vilka 

villkor som måste föreligga. Om alla dessa är uppfyllda innebär det normalt att inga 

hinder uppställs mot kvittning – de svåra fallen är de när inte alla villkor är uppfyllda.  

 

Om det råder delade meningar om vad ett avtal innebär är det upp till domstolen att 

vid tvist, tolka avtalet. Eftersom avtalet är utgångspunkt för frågan om när kvittning 

ska tillåtas, kan tolkning av avtalet bli avgörande för borgenärens kvittningsrätt. 

 

I NJA 2012 s. 441 s. hade konkursbolagets tidigare VD en lönefordran mot bolaget från tiden 

innan konkursen. Bolagets anställda hade innan konkursen utfört arbete på den tidigare VD:s  

hus. Efter konkursen träffade VD:n ett avtal med konkursförvaltaren där VD:s 

betalningsskyldighet bekräftades och preciserades till belopp. VD:n betalade dock inte enligt 

avtalet utan meddelade konkursförvaltaren att han kvittade sin skuld mot den lönefordran han 

hade mot bolaget. Konkursförvaltaren invände att den fordran som förelåg innan konkursen, 

genom novation ersatts av en ny fordran efter konkurstidpunkten, och att kvittningshinder 

därmed förelåg. HD konstaterar att det inte går att dra några bestämda slutsatser utifrån 

begreppet novation, och att det bllir avgörande vad parterna har avtalat. De genomför därefter 

en logisk-grammatisk tolkning som leder till slutsatsen att inget tyder på att något nytt avtal 

eftersträvats, utan snarare att en gammal skuld preciserats. För en sådan tolkning talar, enlgt 

HD, också den konkursrättsliga frysningsprincipen, ” som ska vägleda konkursförvaltaren och 
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 Se Welamsom/Mellqvist, s. 24ff., Håstad, s. 97f. 
84 Se Welamson s. 28 och NJA 2009 s. 291. Avseende den objektiva teleologiska tolkningen se 

Strömholm, s. 454f. 
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som innebär att förhållandena vid konkursbeslutet så långt möjligt bör vara bestämmande för 

konkursborgenärernas inbördes rätt i konkursen (se NJA 2010 s.454 med hänvisningar)”. 

 

En utgångspunkt för tolkningen av avtalet var i NJA 2012 s. 440 att företräde 

ges till den tolkning som har tydligast stöd vid en naturlig läsning av avtalet. 

En inte allt för vågad slutsats av HD:s avgörande är att den praxis avseende 

avtalstolkning som finns sedan tidigare också är tillämplig när det kommer till 

att tolka avtal i situationer där avtalstolkningen har kvittningsrättslig bäring – 

något som knappast är förvånande. Värt att notera är emellertid den avslutande 

anmärkningen att slutsatsen av den naturliga läsningen styrks av att den är i 

överenstämmelse med den konkursrättsliga frysningsprincipen. I och med 

denna formulering torde HD avse att när avtalstolkning blir avgörande för 

frågan om fordrans uppkomst, hänsyn också ska tas till syftet med den aktuella 

bestämmelsen och kontexten i vilken bestämmelsen förekommer (konkurs) – 

något som fastslagits gälla i allmänhet i NJA 2009 s. 291. I vilken utsträckning 

och med vilken tyngd konkursrättsliga principer och ändamålet med kvittning i 

konkurs ska inverka måste i någon mån anses oklart. Med tanke på domskälens 

utformning torde dock vanliga regler om avtalstolkning vara huvudsaken och 

konkursrättsliga principer och ändamål vara komplement i analysen– men det 

kan möjligtvis vara att övertolka domskälen.  

4.4 Gränsdragning mellan konkursfordring och icke 
konkursfordring 
En motfordran får enligt 5:15 KL användas till kvittning om den får göras 

gällande i konkursen, om inte kvittning var utesluten utom konkurs på grund av 

fordringens beskaffenhet.85Vilka fordringar som får göras gällande i konkursen 

framgår av 5:1 KL. Där stipuleras i första stycket att som huvudregel endast 

fordringar som uppkommit innan konkursen för göras gällande. Enligt andra 

stycket tillåts dock att villkorade eller oförfallna fordringar bevakas i 

konkursen.86 När en fordran är beroende av ett villkor för att bli fullgången ska 

                                                                 
85

 Med fordringens beskaffenhet torde menas att den inte får användas ti l l kvittning 
exempelvis på grund av sociala skäl. 
86

 Utformningen av 5:15 KL skulle innebära andra stycket i  paragrafen, som förbjuder kvittning 

om kvittning inte vart ti l låtet utom konkurs, tar över framför första stycket, som hänvisar ti l l 
5:1 KL. Den rent semantiska konstruktionen av paragraferna skulle då innebära att kvittning 
inte ti l låts när motfordran är vil lkorad eller oförfallen. Detta förefaller vara ett språkligt 
misstag eftersom kvittning med oförfallna och vil lkorade fordringar ti llåts rent faktiskt. Jmf. 

Lindskog, Kvittning, s. 90 f. 
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borgenären fullgöra sin förpliktelse trots att denne annars hade haft rätt att 

kvitta. Om villkoret sedan uppfylls innan dagen för att utdelningsförslaget 

upprättas, har borgenären rätt att återfå ett belopp upp till summa concurrens. 

Tillägget i 5:15 2 st. att en villkorlig fordran kan göras gällande tillför i sig 

inget nytt, utan det följer av fordringsrättsliga regler oavsett 2 st. att villkorade 

fordringar kan anses föreligga oavsett att villkoret inte är uppfyllt.87 

 

En fordran kan, som ovan konstaterats, anses föreligga trots att den inte är 

fullgången, om ändamålsskäl talar för det. Men vilka är de skäl som de lege 

lata ska beaktas? En utgångspunkt för denna uppsats är att principen om den 

väsentliga grunden inte är en styrande rättsprincip för att avgöra när en fordran 

uppkommer, utan ett sätt att motivera en slutsats som egentligen har andra 

bevekelsegrunder som inte redovisas öppet.88 Enligt HD ska syftet med den 

bestämmelse som är ifråga och dess sammanhang beaktas, och det är enligt 

min mening inte långsökt att när HD motiverat sitt domslut med principen om 

den väsentliga grunden, man faktiskt sökt lösningar som leder till rimliga 

resultat på respektive rättsområde. Som ett minsta krav måste ett rättsfaktum 

förpliktigande för konkursboet föreligga.89 Det sammanhänger med att hänsyn 

ska tas till syftet med regleringen i 5:1 KL, som är att konkursgäldenären inte 

ska kunna skuldsätta sig efter konkurstidpunkten. Om det inte skulle föreligga 

förpliktande rättsfaktum, skulle ett fullbordande av fordran efter 

konkurstidpunkten innebära att boets skuldsättning ökade, jämfört med det 

rättsenliga läget innan konkursen. Det innebär att de förhållanden som 

föreligger vid konkurstidpunkten ska så långt som möjligt vara styrande.90 

Syftet med 5:15 KL är att kredit ska kunna ges med kvittningsrätt som säkerhet 

som är tänkt att leda till en mer frikostig kreditgivning i de fall där kredit inte 

skulle medges utan säkerhet, samt att det även är motiverat i långvariga 

affärsförhållanden.91 Det är framförallt ändamålet med 5:15 KL som ska 

beaktas när det är fråga om kvittning. En rimlig utgångspunkt är därför att 
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 Se Welamson/Mellqvist, s. 189. 
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 I detta avseende ansluter uppsatsen til l  den kritik som framförs av bl.a. Lindskog, 
Welamson, HD etc. Se NJA 2009 s-. 291. 
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 Se Lindskog s. 163 och Mellqvist/welamson s. 186. 
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 Se NJA 1973 s. 635 och NJA 1982 s. 900, Welamson/Mellqvist s. 25  och NJA II 1976 s. 219 f. 
91 Se Prop. 1975:6, s. 107. 
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endast när kvittningsrättens säkerhetsfunktion gör sig gällande eller det annars 

är motiverat på grund av affärsrelationen som kvittning ska medges.92 Innebär 

således ytterligare rättsfaktum, som infaller efter konkurstidpunkten, att 

fordringsbeloppet ökar utöver vad konkursborgenärens rättsenliga position var 

innan konkurstidpunkten, ska fordringen i denna del inte anses vara en 

konkursfordran. Skulle omvänt konkursborgenären göra en förlust jämfört med 

sin avtalsenliga position innan konkurstidpunkten, får fordran bevakas i 

konkursen. I NJA 1990 s. 110, som refereras nedan på sida 37, hade 

konkursborgenären gjort en förlust om denne inte fått bevaka sin 

skadeståndsfordran i konkursen, eftersom avtalet, som var tvingande för båda 

parter, garanterade konkursborgenären en viss ersättning. Analogt med denna 

tanke är den, att kvittningsrättens säkerhetsfunktions endast gör sig gällande 

när ett för konkursborgenären förpliktigande rättsfaktum föreligger innan 

konkurstidpunkten och ger konkursborgenären en berättigad förväntan att njuta 

säkerhet i kvittningsrätt. Att slumpmässigt medge kvittningsrätt skulle inte vara 

i enlighet med kvittningsinstitutets syfte, så som dess tänkta samhälleliga 

funktion framkommer i förarbetena till konkurslagstiftningen och doktrinen.93  

 

Måste då konkursborgenärens fordran uppkomma efter huvudfordran? Det går 

att argumentera för att säkerhetsfunktionen annars inte gör sig gällande. Enligt 

min mening bör den ordning i vilken fordringarna uppkommer normalt inte 

påverka kvittningsrätten. I en situation när motfordran uppkommer innan 

huvudfordran kan den avgörande omständigheten för borgenärens beslut att 

låta huvudfordran uppstå vara vetskapen om att kvittning är möjlig. När detta 

väl har skett synes det svårt att finna argument till stöd för att detta fall ska 

behandlas annorlunda än om skuldsättningen skett i omvänd ordning, eftersom 

att säkerhetsfunktionen kan göra sig gällande även i detta fall. Det är dessutom 

svårt att beakta parternas faktiska inställning. Det är inte säkert att en 

konkursborgenär ger kredit på grund av möjligheten att kvitta i eventuell 

konkurs. Om huvudfordran uppstår efter motfordran på grund av möjligheten 

att kvitta i eventuell konkurs, synes det kunna gynna konkursboet. Att då göra 

skillnad på dessa två situationer vore inte rimligt.  
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 Se Lindskog, s. 167 och Walin, s. 93. 
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 Se Welamson/Mellqvist s. 25ff. och prop. 1975:6 s. 111. 
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I NJA 1990 s. 110 var en låntagare skyldig att vid konkurs ersätta långivaren 

för dennes negativa kontraktsintresse. Rättsfrågan var huruvida 

konkursborgenären, långivaren, hade rätt att bevaka skadeståndsfordringen 

som uppkom genom förtida återbetalning i och med låntagarens konkurs. HD 

bedömde att fordringen hade sin grund i avtalet, och därför får anses ha 

uppkommit vid avtalets ingående, och därmed innan konkurstidpunkten. I detta 

fall hade långivarens anskaffningskostnader för utlånat kapital redan uppstått 

och långivaren kunde därmed inte undvika att göra en ränteförlust vid förtida 

återbetalning. 

 

I NJA 1966 s. 241 hade ett förlag rättigheterna till ett litterärt verk. Royalty till 

författaren skulle betalas ut när exemplar av boken såldes i handeln, enligt ett 

avtal ingånget innan konkursen. Efter konkursen såldes böcker, och frågan i 

målet var om fordringarna kunde bevakas i konkursen eller inte och om det var 

fråga om massafordran. HD bedömde att eftersom fordringen hade sin grund i 

avtalet som ingicks innan konkursen, fick den bevakas i konkursen. Av samma 

anledning var det inte fråga om en konkursfordran. Det var här fråga om en 

rättighet som överlåtits innan konkursen. Om avtalet hävts av 

konkursborgenären och denne därmed haft separationsrätt skulle utgången 

kunna blivit en annan.94 

 

Om en fordran inte är fullgången blir avgörande om boet kan undvika att en 

fordran uppstår. Om så kan ske möjliggörs för konkursgäldenären att skuldsätta 

sig efter konkurstidpunkten. Sammantaget kan alltså konstateras att samma 

ändamålssynpunkter gör sig gällande för både bevakningsregeln och 

kvittningsregeln i konkurslagen. Därför bör hänvisningen i 5:15 KL till 5:1 KL 

förstås så att ovan redovisad rättspraxis är vägledande även för tillämpningen 

av 5:15 KL. 

 

I båda ovan refererade rättsfall var det fråga om konkursborgenärer som 

presterat enligt avtalet och inte längre hade möjlighet att hålla inne sin 

prestation. Det var inte heller fråga om en fullgången fordran. Ett resultat av 
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ifall borgenärernas villkorade fordringar inte skulle få bevakas i konkursen är 

att de skulle göra en rättsförlust jämfört med sin avtalsenliga position – de 

skulle varken ha möjlighet att hålla in sin prestation och exempelvis sälja den 

till någon annan, eller få del av utdelningen i konkursen.95 Av HD:s domskäl 

framgår inte detta argument explicit, utan det är en förklaring som härstammar 

från doktrinen.96 Det är dock den bästa förklaringen till utgången i målen. Den 

stämmer enligt min mening bäst överens med de ändamål och den funktion 

som ligger till grund för 5:1 KL och 5:15 KL, så som dessa framkommer i 

förarbeten97, att en konkursgäldenär inte ska kunna skuldsätta sig efter 

konkurstidpunkten. Det motsatta, att en borgenär som inte än har t.ex. levererat 

en vara skulle få bevaka en fordran i konkurs, förefaller var mindre väl 

förenligt med regleringens övergripande syfte.  

 

Slutsatsen blir därför att den som är i en sådan situation att den har presterat 

eller inte kan undandra sig från att prestera till konkursboet innan 

konkurstidpunkten ska ha rätt att bevaka sin fordran i konkursen och därmed 

också använda sin fordran till kvittning mot eventuell huvudfordran. De som 

utan rättsförlust kan hålla inne sin prestation och t.ex. sälja sin vara till någon 

annan eller på annat sätt spara in sina kostnader, ska inte ha samma rätt som 

den som inte har några andra alternativ än att bevaka sin konkursfordran.  

 

Även huvudfordran ska enligt 5:15 1 st. föreligga innan konkurstidpunkten. 

Utgångspunkten är även här att fordran ska vara fullgången för att föreligga, 

men att den i vissa fall kan anses föreligga även om den inte är fullgången. När 

huvudfordringen inte är fullgången vid konkurstidpunkten är enligt HD98 en 

viktig omständighet vem som kan styra över om fordringen blir fullgången. 

Om det är konkursborgenären talar det för att tillåta kvittning, om det är 

konkursboet talar det mot att tillåta kvittning. Argument för denna uppdelning 

är principen om borgenärernas lika ställning och frysningsprincipen. Om 

konkursboet kan styra över att fordran blir fullgången innebär det, ifall detta 
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 Se Lindskog, s. 162 f. En annan sak är att de troligtvis inte får full  utdelning i  konkursen, det 
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 Se Lindskog, 7 §.  
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 Se bl.a. prop. 1975:6 s. 111f. och Håstad, s. 385 och Welamson/Mellqvist s. 25ff. 
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 Se NJA 2009 s. 291. 
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sker, att aktuell konkursborgenär blir slumpmässigt gynnad på de andra 

borgenärernas bekostnad. Om konkursförvaltaren agerar så att fordringen blir 

fullgången ska det i så stor utsträckning som möjligt inte påverka 

borgenärernas ställning i utdelningshänseende, så som situationen var vid 

konkurstidpunkten.99 Denna regel torde också beakta i vilka fall 

säkerhetsfunktionen framträder. Om konkursförvaltaren styr över om fordran 

blir fullgången efter konkurstidpunkten har konkursborgenären typiskt sett 

ingen befogad förväntan att få kvitta; innan konkursförvaltaren agerar kan inte 

konkursborgenären veta om en huvudfordran ska uppstå överhuvudtaget.100 

Ytterliggare ett argument för denna lösning, av rättsekonomisk karaktär, är den 

situation som potentiellt kan uppstå om kvittning skulle tillåtas. Då skulle 

konkursförvaltaren, för att undvika att en kvittningsrätt uppstår, se det som 

nödvändigt att avstå från att låta fordringen bli fullgången, till exempel genom 

att överlåta boets rättigheter enligt aktuellt avtal istället för att låta fordringen 

bli fullgången. Det kan i många fall antas att det skulle var till men för 

konkursboet, och exempelvis försvåra avvecklingen eller att tillfälligt driva 

konkursbolaget vidare.101  

4.5 Gränsdragning mellan konkursfordran och massafordran 
En kvittningsrätt i konkurs är beroende av att fordringarna står emellan samma 

parter. Därför är det av vikt att avgöra när en fordran som blir fullgången efter 

konkurstidpunkten istället för en konkursfordran blir en massafordran. När 

konkursborgenären ingår ett nytt avtal direkt med konkursboet är situationen 

oproblematisk eftersom samtliga konstituerande rättsfaktum uppkommit efter 

konkurstidpunkten. Oproblematiska är också fordringar fullgångna innan 

konkurstidpunkten. De svåra fallen uppstår när fordran är villkorad vid den 

kritiska tidpunkten, och blir fullgången först därefter. När en naturagäldenär 

har presterat innan konkursen och konkursboet konsumerar varan eller tjänsten 

blir fordran inte en massafordran på grund av bristande sakrättsligt skydd.102 

Svårare blir det att avgöra frågan om en fordran blir en massafordran när 

naturagäldenären har sakrättsligt skydd till sin prestation och konkursboet 
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100

 Se Lindskog, s. 168 f. 
101

 Se NJA 2009 s. 291 (s. 298 f.). 
102

 Se Håstad s. 419 och t.ex. NJA 1981 s. 801 och NJA 1966 s. 241. 



40 
 

konsumerar varan eller tjänsten efter tidpunkten för konkurs. I dessa fall har 

flera författare förespråkat att dess fordringar borde ges massastatus. 

 

Under vilka förutsättningar och på vilka villkor ett konkursbo inträder i 

gäldenärens avtal är i många fall oreglerade. Några avtalstyper är reglerade i 

lag - i 63 § 4-5 st. köplagen regleras vad som gäller vid köp av lös egendom, i 

12:31 jordabalken regleras hyra av fast egendom, i 36 § 1 st. KomL regleras 

kommissionsavtal och 5:18 KL regleras lönefordringars ställning vid konkurs.  

4.5.1 Köp av lös egendom 

63 § 1 st. KöpL ger konkursboet en tvingande rätt att inträda i 

konkursgäldenärens avtal, när konkursgäldenären är köpare av lös egendom. 

Konkursboet kan på så sett framtvinga prestation från motparten, men under 

förutsättning att konkursboet fullgör konkursgäldenärens skyldigheter enligt 

avtalet. Konkursförvaltaren ställs här inför valet mellan att tvinga fram 

prestation enligt avtalet med konsekvensen att själv behöva prestera, eller att 

själv vägra prestera med konsekvensen att motparten inte behöver prestera. Har 

motparten presterat redan innan konkursen, exempelvis genom leverans på 

kredit, har denne ingen skyddat rätt att återfå sin prestation utan denna 

omvandlas till en konkursfordran. Om motparten presterar efter den kritiska 

tidpunkten gäller enligt 4 st. det omvända, det vill säga att motparten har rätt att 

återfå sin prestation om konkursboet inte konkursboet betalar. Om varan inte 

kan återlämnas av någon anledning anses konkursboet enligt 5 st. ha trätt in i 

avtalet. 103 Den underliggande principen bakom köplagens reglering synes vara 

att om säljaren prestera något denne har sakrättsligt skydd till och konkursboet 

tillgodogör sig prestationen, säljaren ska ha rätt till betalning för sin prestation, 

medan omvänt, om säljaren gett upp sitt sakrättsliga skydd till sin prestation 

innan erhållandet av motprestationen, säljaren då tagit en risk och får stå sitt 

kast.104  

                                                                 
103

 Notera att femte stycket enbart handlar om köparens konkurs, men att samma princip 
borde vara ti l lämplig analogt även när köparen betalar i  förskott ti l l  säljaren efter det att 
denne gått i  konkurs.  
104

 Jmf. Lindskog, § 7.3. 
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4.5.2 Hyra av fast egendom 

I 12:31 JB regleras konkursboets ansvar för konkursgäldenärens avtal vid fall 

av lokalhyra. Enligt andra stycket får hyresvärden säga upp hyresavtalet vid 

hyresgästens konkurs om denne inte har tillträtt och inte lämnat eller lämnar 

säkerhet för sina förpliktelser enligt hyresavtalet. Denna regel förefaller vara 

analog med vad som gäller enligt köplagen. Om hyresgästen har tillträtt får, när 

det är fråga om lokalhyra, hyresvärden säga upp avtalet. Om uppsägning då 

sker kan hyresgästen på tre olika sätt förhindra att avtalet sägs upp. För det 

första kan boet själv eller någon annan ställa säkerhet. För det andra kan boet 

rikta en förklaring till hyresvärden av innebörden att boet svarar för alla 

skyldigheter enligt avtalet (med massaansvar). För det tredje kan avtalet 

överlåtas, om det är tillåtet enligt avtalet. Något som innan femte stycket 

tillkomst 2003 vållat problem var situationen när konkursboet, utan att aktivt 

pådra sig massansvar, kvarstannade i lokalen efter att uppsägningstiden gått ut. 

Ska då boet ansvara med massan, och om så är fallet, blir alla hyresfordringar 

massafordringar eller bara de efter konkurstidpunkten? Lösningen som 

lagstiftaren valde går ut på att hyrevärden kan uppmana konkursboet att ställa 

den förhyrda lokalen till hyresvärdens förfogande. Om så inte sker inom en 

månad ansvarar boet med massan för hyresfordringar från konkurstidpunkten 

till dess att lokalen ställs till hyresvärdens förfogande.  

 

Vid momentana avtal är det lätt att precisera när prestation sker, även om 

parterna inte presterar vid samma tidpunkt. Vid perdurerande avtal sker 

hyresvärdens prestation fortlöpande genom att hyresgästen tillåts använda 

lokalen ifråga. För att inte konkursboet utan avsikt ska bli massansvarig har 

därför lagstiftaren valt att hyresvärden måste uppmana konkursboet att ta 

ställning. Konkursförvaltaren har då getts en månad att överväga om boet ska 

träda in i avtalet med massaansvar, exempelvis i syfte att fortsätta driva 

affärsverksamhet i lokalerna, innan boet måste ställa lokalerna till hyresvärdens 

förfogande för at undgå massaansvar. Skillnaden mellan hyra av lokal jämfört 

med köp av lös egendom är framförallt den tidsperiod under vilket 

naturagäldenärens prestation fortlöper och det sätt på vilket mottagaren av 

varan eller tjänsten förfogar över den. Trots dessa skillnader bygger 

regleringen i grunden på samma idé, idén om risk och att boet inte ska få 
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konsumera en vara eller tjänst (eller något annat) som naturagäldenären har 

sakrättsligt skydd till. 

4.5.3 Möjliga analogier i oreglerade fall? 
Det är svårt att avgöra vad som ska gälla i de oreglerade fallen, eftersom olika 

hänsyn gör sig gällande för olika avtalstyper.105 Det förefaller dock som om 

den förhärskande meningen i litteraturen är att den riskprincip som 

framkommer i 63 § 4-5 st. KöpL och 12:31 JB, analog med den princip som 

tillämpas för konkursfordringar, de lege lata eller de lege ferenda bör gälla 

även för frågan om när en fordran blir massafordran, åtminstone när det gäller 

liknande avtalstyper.106 Denna riskprincip innebär att när ett konkursbo 

uttryckligen eller konkludent konsumerar en konkursborgenärs prestation, som 

konkursborgenären har sakrättsligt skydd till, massaansvar ska inträda för boet. 

Flera offentliga utredningar har ställt sig bakom denna princip, men dessa har 

hittills inte lett till lagstiftning.107 Denna uppfattning har visst stöd i 

rättspraxis108, men 1999 och 2005 har frågan kommit upp för att avgöras av 

högsta instans. 109 HD har i dessa fall övervägt denna princip, men stannat för 

att inte tillämpat den med motiveringen i det ena fallet att inte föregripa 

pågående lagstiftningsarbete, och i det andra fallet att införa en sådan princip 

genom rättspraxis är olämpligt eftersom att alla konsekvenser att inför en sådan 

princip inte kan eller ska analyseras i ett domstolsavgörande. Som 

utgångspunkt måste det anses att gällande rätt efter dessa avgöranden innebar 

ett avståndstagande ifrån riskprincipen när det gäller de oreglerade fallen. Det 

som trots allt gör att frågan är aktuell är dels att det finns goda skäl för att 

tillämpa riskprincipen i de oreglerade fallen, och att rättsläget fortfarande är 

osäkert för de flesta avtalstyper. 

4.5.4 Argumentationsinventering 

Vilka argument finns då för att tillämpa en riskprincip även på de oreglerade 

fallen? Inledningsvis kan påpekas att riskprincip ligger till grund för 

bestämmelser i 12:31 5 st. JB (hyra) och 5:18 KL (anställning) och 63 § 5 st. 

                                                                 
105

 Jmf. Håstad, s. 420ff.  
106

 Se Lindskog, s. 162 ff. och Håstad, s. 419. 
107

 Se SOU 1999:1 s. 240 f, SOU 2001:80 s. 84, 98 f. och 103, SOU 2010:2 del 1 s. 368-371, 375-
377, 402 f, 412 och 426-432. 
108

 Se NJA 1986 s. 136. 
109

 Se NJA 1999 s. 617 och NJA 2005 s. 510 (särskilt s. xxx). 
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KöpL. Trots det finns det exempel på att andra lösningar valts, vilket tyder på 

att en lösning inte säkert passar alla avtalstyper. Vid kommissionsavtal upphör 

exempelvis avtalet automatiskt vid endera partens konkurs enligt 36 § 1 st. 

KomL.110 Det finns alltså flera alternativa lösningar på hur konkursgäldenärens 

avtal ska hanteras, och lagstiftaren inte entydigt kan sägas ha tydligt ställt sig 

bakom en av dessa. Riskprincipen får dock större och större genomslag i både 

litteraturen och lagstiftningen. En anledning till detta torde vara att den 

stämmer väl överens med viktiga konkursrättsliga principer som 

frysningsprincipen och principen om att förhållandena vid konkurstidpunkten 

så långt som möjligt ska vara styrande för fördelningen mellan borgenärerna. 

Principen är också relativt lättillämpad och kongruent med det sakrättsliga 

systemet och reglerna om sakrättsligt skydd, och torde därför leda till 

förhållandevis få systematiska motsägelser. Den leder därför till resultat som 

kan uppfattas som rimliga. Slutsatsen blir därför att goda skäl finns att tillämpa 

63 § 5 st KöpL och 12:31 5 st. JB analogt på andra avtalstyper med avgörande 

likheter. 63 § 4-5 st. KöpL skulle då kunna utsträckas till att gälla 

entreprenadavtal111 och andra avtal om tjänster. Regeln i 12:31 JB femte 

stycket skulle i linje med detta kunna vara tillämpligt på andra nyttjanderätter 

som leasing och immateriella rättigheter – med andra ord avtal av perdurerande 

karaktär.  

4.5.5 Tidens påverkan  

Det har förflutit åtta år sedan HD valde att inte tillämpa riskprincipen. 2005 års 

fall bekräftade ett avgörande från 1999. Budskapet i båda fallen synes vara att 

riskprincipen i och för sig kan tänkas vara lämplig, men att det inte faller på 

domstolen att ändra gällande rätt. Eftersom rättsläget förefaller vara oklart – 

ingen tydlig alternativ regel har förts fram – kan frågan om riskprincipens 

införande inte sägas vara slutligt besvarad. Att lagstiftaren inte har agerat och 

inte visar något intresse för frågan trots utredningsförslag, kan antas påverka. 

112 När lagstiftarens åtgärder inte motsvarar samhällets krav har domstolen 

historiskt ofta fått en mer aktiv roll. Ett exempel på detta är avtalslagen och den 

rika praxis som växt fram eftersom viktiga frågor inte reglerades av 1916 års 

                                                                 
110

 Se även 2:27 HBL. 
111

 Jmf. Håstad s. 405. 
112

 Jmf. Bengtsson, Domare och lagstiftare i  samverkan och konflikt, särskilt s. 122f. 
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lag.113 HD har historiskt sett ända för det mesta vart försiktiga när det gäller att 

rättsbilda, något som 1999- och 2005-års fall illustrerar på ett bra sätt. Det 

finns också goda skäl för detta, HD har inte samma resurser som en offentlig 

utredning eller ett departement när det kommer till att klarlägga vad en 

lagändring får för konsekvenser, både vad gäller tillämpningen i dess 

kärnområde och vilken inverkan ändringen kan få på närliggande frågor. Till 

det kommer att prejudikat inte kan utrustas med övergångsbestämmelser. Trots 

detta går det att skönja en tendens till att HD anser sig ha ett vidare mandat än 

tidigare att förändra ett otillfredsställande rättsläge, när inte lagstiftaren 

intresserar sig för frågan.114 I NJA 2012 s. 535 utvecklar JR Lindskog sina 

synpunkter i frågan, och kommer till slutsatsen att trots ett antal nackdelar med 

rättsbildning medelst prejudikat ankommer det på HD i sin roll som 

prejudikatinstans att rättsbilda när lagstiftaren förhåller sig passiv. Detta gäller 

under förutsättning att det inte finns en lag som reglerar frågan. Skulle 

lagstiftaren inte vara nöjd med utvecklingen kan den alltid ingripa genom 

lagstiftning.  

 

När det gäller frågan om gäldenärens avtal, och om konkursboet kan bli 

massaansvarig om det konsumerar en prestation som motparten har sakrättsligt 

skydd till, råder oklarhet kring vad som gäller i många situationer. Flera 

utredningar har presenterat förslag på generella regler, i enlighet med den i 

litteraturen förhärskande meningen - trots det har lagstiftaren valt att inte 

lagstifta. Rättsläget kan med fog karaktäriseras som otillfredsställande. Med 

tanke på det, och de goda skäl som kan anföras till stöd för en förändring, 

måste utgången, nästa gång frågan kommer upp till HD för bedömning, 

betraktas som oklar. Att HD tar initiativ till rättsbildning, i den riktning som 

har förespråkats i litteraturen, är inte att betrakta som osannolikt, särskilt då det 

inte finns någon lag som blockerar. 

                                                                 
113

 Se t.ex. NJA 1963 s. 105, NJA 1973 s. 175 och NJA 1978 s. 147 och Adlercreutz, Avtalsrätt I, 
s. 102 f. 
114

 Se. Bengtsson, Om Högsta domstolens nya skrivsätt, s. 743 (särskilt uppsatsen andra del) 

och NJA 2012 s. 535 (särskilt JR Lindskogs ti l lägg för egen del). 
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4.6 Kvittning när en naturaförpliktelsen omvandlas till en 

penningförpliktelse – NJA 2009 s. 291 

4.6.1 Konkursgäldenären är köpare  

Om en naturaförpliktelse står mot en penningförpliktelse vid den kritiska 

tidpunkten uppfylls inte kravet på komputabilitet. Naturaförpliktelser kan av 

olika skäl omvandlas till en penningförpliktelse och om så sker uppfylls kravet 

på komputabilitet. Om så sker innan den kritiska tidpunkten innebär det 

normalt sett att kvittning blir tillåten115, men vad ska gälla om omvandlingen 

sker efter den kritiska tidpunkten? Frågeställningen aktualiserades i NJA 2009 

s. 291. Omständigheterna var i korthet: 

 
Konkursborgenären hade sedan tidigare en fordran mot konkursgäldenären. Under 

företagsrekonstruktionen som föregick konkursen hade konkursgäldenären avtalat om leverans 

av varor på anfordran, och förskottsbetalat för dessa. Efter konkursen  beslutade 

konkursförvaltaren att inte avropa varorna, något som accepterades av konkursborgenären. 

Därmed omvandlades konkursborgenärens svävande leveransskyldighet till en fordran på 

återbetalning av förskottet. Konkursborgenären yrkade kvittning mot den fordringen som 

denne sedan tidigare hade mot konkursgäldenären.  

 

En utgångspunkt i bedömningen är att konkursgäldenären inte innehade en 

fullgången penningfordran vid tidpunkten för konkurs eftersom 

penningfordringen var villkorad av en överenskommelse mellan 

konkursborgenären och konkursboet/konkursgäldenären om att leverans inte 

skulle ske (det var frågan om en naturafordran fram tills en eventuell 

överenskommelse). Frågan om en fordran ända ska anses föreligga ska enligt 

HD bero på dels kvittningsinstitutets ändamål och funktion och dels allmänna 

konkursrättsliga principer.116 Dessa ska vägas mot varandra i syfte att avgöra 

om kvittning ska tillåtas eller inte.  

 

En utgångspunkt för bedömningen är att ändamål och funktion med 

kvittningsrätten i konkurs, att en borgenär ska våga ge kredit till en gäldenär i 

trängt ekonomisk läge med vetskapen om att denne har rätt att kvitta i 

konkursen eller att förvägrad kvittningsrätt annars kan anses obilligt, ska 

beaktas. Det innebär att konkursborgenären typiskt sätt ska kunna förvänta sig 

                                                                 
115

 Jmf. dock NJA 1995 s. 356. 
116

 Se NJA 2009 s. 291  
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att kvitta i en efterföljande konkurs – om en borgenär ger kredit utan att 

berättigad förväntan att få kvitta gör sig säkerhetsfunktionen inte gällande. När 

en borgenär har anledning att förvänta sig att kvitta beror ju naturligtvis på 

reglerna om kvittning, varför detta argument till viss del är cirkelargument, där 

slutsatsen också är en premiss. Men om de vanliga förutsättningarna för 

kvittning beaktas, inklusive kravet på att fordringarna ska vara komputabla, är 

avtalet och den situation som parterna befann sig i vid avtalsslutet en 

utgångspunkt.117.” Det förhållandet att penningfordringen […] har varit 

beroende av konkursboets åtgärd talar mot att tillåta kvittning…”118. Grunden 

för denna uppfattning torde vara att när det då inte finns en befogad förväntan 

hos den kvittningsyrkande parten att få kvitta.119 HD anför i domskälen att 

konkursboet i fallet var beroende av en överenskommelse med konkursboet för 

att omvandla leveransskyldigheten till en penningfordran – en vägran att 

leverera hade inneburit att kontraktsbrottet hade omvandlat naturafordringen 

till en penningfordran, men kvittning hade då vart förbjuden enligt NJA 1995 s. 

356. Med beaktande av vad som gäller enligt de vanliga förutsättningarna för 

kvittning, kan konkursborgenären inte ha haft en befogad förväntning på att få 

kvitta eftersom avtalet förutsatte leverans och en eventuell kvittningsrätt 

krävde en överenskommelse med konkursgäldenären – något som denne 

normalt inte kan förväntas gå med på i vetskapen om att en sådan 

överenskommelse öppnar upp för en kvittningsmöjlighet för motparten. En 

befogad förväntan att få kvitta skulle däremot vara ett argument i motsatt 

riktning. Ett exempel skulle kunna vara avtalad kvittningsrätt vid utebliven 

leverans. Ett annat exempel skulle kunna vara om fordringarna är konnexa.120 

4.6.2 Konkursgäldenären är säljare 

Situationen att konkursgäldenären är säljare och naturafordringen omvandlas 

till en penningfordran efter konkurstidpunkten innebär omvänd partsställning 

jämfört med NJA 2009 s. 291. Innebär omvänd partställning någon skillnad för 

konkursborgenärens rätt att kvitta? I rättspraxis har HD tagit ställning till 

                                                                 
117

 Har det förflutit en tid sedan avtalsslutet kan omständigheterna anses ha förändrats så att 
kvittningsrätt verkar befogat, trots att de ändamål och syften som berättigar kvittning först 

inte gjorde sig gällande. Den yttersta gränsen för när ändrade förhållanden kan beaktas torde 
vara konkurstidpunkten, jmf. frysningspricipen.  
118

 NJA 2009 s. 291 (s. 298) 
119

 Se Lindskog, s. 168 f. 
120

 Se Lindskog, s. 82 f. och Håstad, s. 385 f. 
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kvittningsrätten i de fall där konkursboet väljer att träda in i 

konkursgäldenärens avtal och leverera varor enligt avtalet.121. Denna situation 

är inte helt jämförlig med NJA 2009 s. 291, där köparen betalat i förskott, 

varför det finns skäl att skilja på den situationen att köparen betalat i förskott, 

med att köparen inte gjort så.  

 

Om gäldenären levererat på kredit innan konkurstidpunkten är huvudfordringen 

fullgången och kvittning medges mot konkursborgenärens fullgångna 

motfordran. Om konkursborgenären betalat i förskott och leverans inte skett 

kan konkursboet välja mellan att leverera och tvinga konkursborgenären att 

motta leverans, och att inte leverera.  

 

Om konkursboet väljer att inte leverera uppstår ingen köpeskillingsfordran. 

Konkursborgenären får då bevaka sin motfordran i konkursen. Om det skulle 

uppstå ett skadeståndsanspråk i anledning av den inställda leveransen, vilket 

det regelmässigt gör vid sådant kontraktsbrott, får konkursborgenären bevaka 

även det i konkursen eftersom denne annars skulle göra en rättsförlust. Om 

konkursboet sedan tidigare hade en huvudfordran på konkursborgenären bör 

därför skadeståndsfordran få användas till kvittning. 

 

Om köparen betalat i förskott, och konkursgäldenären sedan gått i konkurs, och 

konkursboet ensidigt eller i samråd med köparen valt att inte leverera, är 

situationen den omvända jämfört med NJA 2009 s. 291. Om då konkursboet 

sedan tidigare innehar en huvudfordran mot köparen, uppstår frågan om 

köparen ska få kvitta sin fordran på att återfå köpeskillingen mot konkursboets 

huvudfordran. Det är här frågan om en motfordran på leverans som efter 

konkurstidpunkten omvandlas till en penningfordran när boet väljer att inte 

leverera. Mot kvittningsrätt talar det förhållande att konkursförvaltaren styr 

över fordran slutliga fullbordande.122 Men det förefaller vara en något ytlig 

förklaring. Grunden för argumentet hänför sig till omständigheten att 

konkursborgenären ska ha en berättigad förväntan att kvitta för att 

säkerhetsfunktionen ska göra sig gällande. Även fast det inte är fråga om att 
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 NJA 1916 s. 154, NJA 1969 s. C 1477, NJA 1996 s. 368. 
122

 Se NJA 2009 s. 291 och Lindskog, 168 f.  
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lämna kredit avseende pengar, utan i varor, gör sig enligt min mening 

kvittningsrättens funktion gällande i lika stor utsträckning. Om en säljare 

befinner sig i en svår ekonomisk situation kan förskottsbetalning vara till stor 

nytta, exempelvis för att använda förskottet till att köpa in material till aktuell 

leverans. Att låta säljaren leverera en tid efter betalning, kan mycket väl ske i 

vetskap om att kvittning är möjlig i konkurs, om då leveransskyldigheten 

omvandlas till en konkursfordran. Det finns därför ingen funktionell skillnad 

med detta fall och det fall där kredit lämnas i pengar.123 Dessutom har köparen 

inte kunnat förhindra att detta anspråk uppstod, varför en nekad kvittningsrätt 

vore ett avsteg från dennes rättsenliga position.  

 

När ett konkursbo väljer att inträda i gäldenärens avtal råder i vissa fall 

osäkerhet kring på vilka villkor så görs. Fallet när förskottsbetalning inte skett 

och konkursboet väljer att leverera fick HD ta ställning till i NJA 1996 s. 368. 

 

I NJA 1996 s. 368 ingicks ett avtal om att Priskaparen skulle leverera varor 

och inventarier till D-gruppen. Betalning skulle ske 30 dagar efter leverans. 

Priskaparen gick i konkurs och konkursboet valde senare att leverera. Frågan i 

målet var om D-gruppen skulle tillåtas att kvitta en motfordran mot den 

fordran som konkursboet hade mot D-gruppen i och med leverans av varor och 

inventarier. Kvittning medgavs med hänvisning till NJA 1916 s. 154. 

 

NJA 1996 s. 368 innebär att när ett konkursbo har levererat trots sakrättsligt 

skydd till sin prestation, konkursborgenären har rätt att kvitta med motfordran 

som får göras gällande i konkursen. Rättsfallet synes inte ge stöd åt den i 

uppsatsen förespråkade riskprincipen, men den troliga förklaringen är att 

penningfordringen var fullgången vid konkurstidpunkten, eftersom 

frigörelsetiden var inne.124 Det skulle i så fall inte vara ett med NJA 2009 s. 

291 analogt fall, utan ett fall av huvudregeln, det vill säga att fordran är 

fullgången vid tidpunkten för konkurs.125 

                                                                 
123

 Jmf. dock Heidbrink s. 858 f. 
124

 Om innebörden av begreppet frigörelsetid se Rodhe, Obligationsrätt, s. 168 f.  
125

 Se dock Lindskog, s. 190. 
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4.6.3 Särskilt om köprättsliga fel 

Ett krav grundat i ett köprättsligt fel kan ju formellt sägas ha förelegat redan 

innan konkurstidpunkten, förutsatt att leverans skett, men att fel föreligger 

räcker inte för att betalningsskyldighet ska uppstå. Köparen måste även 

reklamera felet till säljaren och meddela om vilken påföljd som denne avser 

göra gällande.126 Därför är utgångspunkten att fordringen inte är fullgången 

förrän då krav framställs till säljaren.  

 

Om båda parter presterat innan konkurstidpunkten är fordran på grund av fel en 

konkursfordran när konkursgäldenären är säljare. Detta eftersom köparen inte 

kan undgå att denna fordran uppstår. Om konkursboet sedan tidigare då har en 

fordran mot köparen ska därför kvittning tillåtas. Om partskonstellationen är 

den omvända, konkursboet är köpare, och konkursboet inträder i avtalet, är fel 

som uppkommer efter konkurstidpunkten att betrakta som konkursfordringar 

eftersom säljaren inte kan påverka att fordringen blir fullgången.  

 

När konkursboet är köpande part i ett köpeavtal, och fel uppkommer efter 

konkurstidpunkten uppkommer frågan om säljaren får kvitta boets 

huvudfordran som uppkommer i och med felet, mot en motfordran som 

säljaren har mot konkursboet sedan tidigare. Om köparen och säljaren båda 

utfört sina prestationer innan tidpunkten för konkurs bör boets fordran på 

ersättning, för t.ex. prisavdrag eller skadestånd, vara skyddat mot kvittning om 

det inte är fråga om konnexa fordringar. Det starkaste skälet till detta är att när 

säljare och köpare avtalar om köp gör sig inte säkerhetsaspekten gällande. 

Säljaren utgår ifrån att prestationerna ska utväxlas zug-um-zug, och har därför 

normalt sätt ingen tanke på att få kvitta sin motfordran mot en framtida 

huvudfordran. Om så skulle vara fallet, att säljaren levererar en felaktig vara 

med avsikt att tillskapa en kvittningssituation, och på så sätt göra en vinst 

jämfört med om felfri vara levererats, är det ett agerande som med Karlgrens 

ord ”inte gillas av rättsordningen”127. Det är en jämförbar situation med den i 

fallet NJA 1995 s. 356, och skulle troligtvis innebära att kvittning inte medges. 

Medgiven kvittningsrätt skulle också betyda en slumpmässig fördel för den 
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 Se 32 § KöpL. 
127

 Se Karlgren, s. 333. 
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kvittningsberättigade. Att slumpmässigt gynna vissa borgenärer på bekostnad 

av övriga är därför inte i överensstämmelse med frysningsprincipen och 

likabehandlingsprincipen.128 Om konkursboet har rätt att kräva avhjälpande 

eller omleverans är det ytterligare ett skäl till att kvittning inte ska medges då 

konkursboet inte ska vara förhindrade att istället kräva betalt om det är 

lämpligare, eller säljaren vägrar att avhjälpa eller omleverera.129 

 

Om konkursboet är köpare och inte har presterat, men leverans har skett på 

kredit innan konkurstidpunkten, blir säljarens fordran på betalning en 

konkursfordran. Så är fallet eftersom säljaren valt att ge upp sin säkerhet, rätten 

att hålla inne vara tills betalning sker. Om då fel uppstår efter 

konkurstidpunkten kan konkursboet välja att träda in i avtalet och åberopa felet 

mot säljaren. Frågan blir då om säljaren har rätt att kvitta boets huvudfordran, 

uppkommen i anledning av felet, mot antingen fordran på köpeskillingen, som 

annars är en konkursfordran, eller annan fordran. I NJA 1916 s. 154 och NJA 

1996 s. 368 har HD bekräftat att om konkursboet träder in i 

konkursgäldenärens avtal, konkursboet inträder i konkursgäldenärens situation 

som helhet, varför det bör vara en utgångspunkt för bedömningen i detta fall. 

Det innebär att om konkursboet väljer att träda in i konkursgäldenärens avtal 

och åberopa ett fel mot säljaren, säljaren har rätt att kvitta både konnexa och ej 

konnexa fordringar.  

 

I NJA 1916 hade A avtalat om att sälja betor till B. B skulle enligt samma avtal 

mot betalning leverera betmassa till A. Enligt ett annat avtal skulle B även 

leverera melass till A. Efter att A gått i konkurslevererade konkursboet betor 

till A enligt avtalet. Frågan var om B ägde kvitta fordringar på betalning för 

betmassa och melass, mot konkursboets fordran på betalning för betor. HD:s 

majoritet tillät att B använde både konnex och ej konnex fordran till kvittning 

mot huvudfordran.  
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En annan sak är att parterna i vissa fall kan sluta ett nytt avtal i syfte att reglera 

situationen, och därmed ersätta det gamla avtalet - i dessa fall är kvittning inte 

tillåten eftersom avtalet i sin helhet är uppkommet efter konkurstidpunkten.130 

 

4.7 Särskilt om löpande avtal 
När det gäller avtal som löper över en längre tidsperiod är det ofta fråga om 

hyra av lös eller fast egendom men löpande avtal kan också avse exempelvis 

avtal om fortlöpande transporter eller leveranser eller förfoganderätt till 

immateriella rättigheter. En utgångspunkt är att de fordringar som är förfallna 

till betalning innan konkurstidpunkten får användas till kvittning eftersom 

dessa är fullgångna. Mer intressant blir bedömningen av de fordringar som blir 

fullgångna efter konkurstidpunkten. Avgörande för bedömningen om det är en 

fordran är en konkursfordran, och därmed får användas till kvittning, är om 

konkursboet kan råda över att fordran blir fullgången.131Om konkursgäldenären 

är mottagare av naturaprestationen, föreligger konkursfordran om den är utförd 

innan konkursen eller om konkursboet inte kan undandra sig att prestera efter 

konkurstidpunkten. Om partsställningen är den omvända, och konkursboet är 

skyldigt att prestera, borde samma sak gälla, även när naturaprestationen sker 

innan konkurstidpunkten. Om konkursboet inte heller kan hindra att 

huvudfordran blir fullgången, exempelvis på grund av ett bindande avtal, anses 

fordran ha förelegat innan konkursen. Det kan i dessa fall inte vara fråga om en 

ökad skuldsättning, och konkursborgenären kan ha en befogad förväntan att få 

kvitta.132 Om det uppstår ett fel i naturaprestationen, anses huvudfordran på 

grund av felet föreligga innan konkurstidpunkten, detta bör även gälla när 

konkursgäldenären är naturagäldenär. 133 Dessa ställningstaganden följer av 

slutsatserna i avsnittet om konkursfordringar.   

 

I NJA 1957 s. 197 hade en B betalat handpenning för en bostadsrätt. Fram tills 

att bostadsrättsföreningen förvärvade fastigheten, skulle B.T. betala hyra till 

fastighetsägaren A. När A gick i konkurs, efter att föreningen avstått från att 

förvärva fastigheten, var frågan om B var berättigad att kvitta sin fordran på 
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att återfå handpenningen mot A:s fordran på hyra. HD kom fram till att B var 

berättigad att kvitta även mot hyresfordran som förfallit till betalning efter 

konkurstidpunkten, eftersom hyresfordran var grundad på ett avtal som var 

ingått före konkursen.  

 

Denna lösning synes förenlig med ovanstående slutsatser förutsatt att 

konkursboet inte hade möjlighet att säga upp avtalet.134 Om konkursboet 

däremot har rätt att säga upp avtalet är utgången inte lika självklart, eftersom 

det då kan diskuteras om det inte är fråga om ytterligare skuldsättning efter 

konkurstidpunkten.135 Konkursboet råder då över om fordran blir fullgången 

och, mot bakgrund av NJA 2009 s. 291, kan det ifrågasättas om 

konkursborgenären kan anses ha en befogad förväntan att få kvitta om 

konkursboet kan styra över att fordran inte blir fullgången. Min uppfattning är 

att kvittning inte ska tillåtas eftersom det inte finns någon befogad förväntan att 

får kvitta. Kvittningsrätt skulle innebära en slumpvis fördel, orsakad av 

konkursförvaltarens hantering av boets avtal efter konkurstidpunkten. Det 

strider mot frysningsprincipen och likabehandlingsprincipen. Detta bör gälla 

oavsett om konkursgäldenären är natura- eller penningborgenär.136  

 

Kan då en fordran fullgången efter konkurstidpunkten bli en massafordran? 

Denna fråga är i grunden densamma som diskuterades under avsnitt 4.5, där 

slutsatsen var att rättsläget får anses oklart även om starka skäl talar för att den 

riskprincip som förespråkats i litteraturen borde tillämpas. Hur skulle en sådan 

tillämpning se ut på löpande avtal? Welamson har i sin avhandling från 1964 

förespråkat att betalningar fram tills att konkursboet kunnat säga upp avtalet 

ska vara konkursfordringar, och att om konkursboet tillgodogör sig prestationer 

efter den tidpunkten137, ska betalningar för dessa utgöra massafordran.138 

Lindskog å sin sida har förespråkat att det är tidpunkten efter 
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 Om det motsatta förhållandet skulle föreligga, att det endast är konkursborgenären som 
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kokursborgenärens möjlighet att säga upp avtalet som bör utgöra gränsen 

mellan konkursfordran och massafordran.139 Motiveringen till denna 

uppfattning är att det är först när konkursborgenären har rätt att säga upp 

avtalet som denne har separationsrätt till egendom - när konkursboet har rätt att 

säga upp avtalet har ingen anknytning till denna borgenärens rätt. Om således 

konkursboet utövar en sådan rättighet som konkursgäldenären hade haft rätt 

till, utan möjlighet för konkursborgenären att hindra, ska fordran på grund av 

konsumtion av denna prestation inte vara massafordran. Denna uppfattning 

synes vara i överenstämmelse med utgången i målet NJA 1966 s. 241 och 

grunden för 63 § 4-5 st. KöpL och 12 kap. 31 § 5 st. JB. Det är därmed 

Lindskog uppfattning som har starkast stöd i rättskällorna, utan att därför 

kunna sägas med säkerhet vara gällande rätt.  

 

Om konkursgäldenären istället är naturagäldenär kan en gränsdragning emellan 

konkursfordran och massafordran bli aktuell när fordran uppstår på grund av 

fel i naturaprestationen. Fram tills att någon av parterna kan säga upp avtalet 

bör fordran då vara en konkursfordran.140 När det gäller rätten att kvitta enligt 

5:15 KL bör gränsen dras vid tidpunkten då konkursboet har rätt att säga upp 

avtalet och erhålla separationsrätt till sin prestation. Efter denna tidpunkt kan 

mottagaren av prestationen inte ha någon berättigad förväntan att kvitta. Om 

rätten till uppsägning av avtalet är haltande och naturaborgenärens rätt infaller 

senare än konkursboets, förefaller det mer oklart vad som ska gälla tiden 

mellan konkursboets uppsägningsrätt och naturaborgenärens.  
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