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Sammanfattning 

Kvittningsrätten kan beskrivas som en typ av säkerhetsrätt när en av parterna i 

ett ömsesidigt fordringsförhållande är eller befaras bli insolvent. Om två parter 

är skyldiga varandra 100 kr och någon av parterna tillåts kvitta blir nettot efter 

kvittning 0. När en av parterna är insolvent är detta alltså en stor fördel för den 

som kvittar. Hade kvittning inte varit möjlig så hade den ena parten förlorat på 

den andra partens insolvens. Kvittningsrätten har därför beskrivits som 

närliggande den konventionella panträtten. 

Med utgångspunkt i det ovan beskrivna scenariot behandlar uppsatsen de 

allmänna förutsättningarna för kvittning och kvittning i konkurs. Förutsätt-

ningarna för kvittning i och utom konkurs skiljer sig åt på en del punkter vilket 

medför att kvittningsrätten i konkurs är utökad i förhållande till vanlig 

kvittning.  

Uppsatsen behandlar även kvittningsrättens omsättnings- och borgenärsskydd 

med utgångspunkt i tänkbara dispositioner som gäldenären, borgenären eller 

tredje man kan tänkas vidta med anledning av gäldenärens insolvens. 

Kvittningsrätten för enkla fordringar skyddas i väsentlig mån om borgenären 

har haft en befogad kvittningsförväntan. Lagstiftaren har även haft ambitionen 

att begränsa ett otillbörligt utnyttjande av kvittningsrätten med anledning av 

gäldenärens insolvens. 

I den sista delen av uppsatsen diskuteras kvittningsinstitutets effekter ur ett 

borgenärsperspektiv. Kvittningsrätten kan fungera som en typ av enkel och 

formlös säkerhet för två parter som gör affärer med varandra men även som ett 

komplement till andra säkerhetsrätter. 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

Kvittningsrätten har beskrivits som närliggande till panträtten, eller som att ha 

pant i egen skuld. Möjligheten att kvitta i vid gäldenärs insolvens kan vara av 

stort intresse för den som gör affärer med gäldenären eller för den som har 

lånat ut pengar eftersom det är först när den ena parten är oförmögen att betala 

som kvittningsrätten blir verkligt intressant. Som säkerhetsrätt skiljer sig 

kvittningsrätten från de säkerhetsrätter som regleras i förmånsrättslagen 

eftersom borgenärsskydd och skydd mot utmätning fungerar annorlunda för 

kvittningsrätten. En borgenär som vill använda sig av rätten att kvitta vid 

gäldenärens insolvens som en typ av säkerhet måste således i viss mån förlita 

sig på ett annat regelverk än det konventionella. Ur ett säkerhetsrättsligt 

perspektiv kan det därför vara av intresse att analysera rätten att kvitta i 

insolvenssituationer och undersöka om de regelverk som reglerar 

kvittningsrätten kan erbjuda ett skydd starkt nog för att kvittningsrätten som 

säkerhet ska vara något förlita sig på. 

I en konkurs är utgångspunkten att samtliga borgenärer som har fordringar mot 

konkursgäldenären ska likabehandlas, detta innebär att de ska få lika mycket 

betalt proportionellt mot storleken av respektives fordringar. Från principen om 

likabehandling finns det avsteg i form av olika förmånsrätter. Dessa 

förmånsrätter ger en borgenär en bättre position vid konkurs eftersom 

borgenären då kan få utdelning före andra oprioriterade borgenärer. Rätten att 

kvitta i gäldenärens konkurs kan ses som ett avsteg från likabehandlings-

principen eftersom en borgenär som står i ett ömsesidigt fordringsförhållande 

med konkursgäldenären genom kvittning kan avräkna vad borgenären annars 

hade haft att fullgöra till konkursgäldenären.  

Rätten att kvitta i konkurs kan därmed ses som en typ av säkerhetsrätt utanför 

förmånsrättslagens reglering. För att få kvitta i konkurs krävs det att vissa 

förutsättningar föreligger vid en specifik tidpunkt – den kritiska tidpunkten. 

Kvittningsrätten i konkurs har beskrivits som borgenärsvänlig eftersom rätten 
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att kvitta medför att borgenären kan få betalning upp till motfordran utan att ha 

någon annan förmånsrätt och på så sätt gå före övriga prioriterade och 

oprioriterade borgenärer. Eftersom utdelningen till oprioriterade borgenärer i 

allmänhet är liten kan rätten att kvitta i konkurs således betyda att borgenären 

får betalt i större utsträckning än som annars vore möjligt. Kvittningsrätten 

torde därför medföra stora fördelar för den kvittningsberättigade.  

1.2 Ämnesval 

Idén till denna uppsats kommer ursprungligen från ett problem jag ställdes 

inför under ett grupparbete inom ramen för en specialkurs i finansmarkandsrätt 

i slutet av juristprogrammet. I det tänkta scenariot hade ett företag som ville 

låna pengar en rad av olika tillgångar, bland dessa tillgångar fanns ett 

bankkonto som av låntagaren skulle användas för löpande betalningar i 

verksamheten. Eftersom vi inte – på grund av olika i säkerhetsrätterna 

inneboende begräsningar – kunde finna något tillfredställande och tillförlitligt 

sätt för långivaren att ta säkerhet i denna tillgångsmassa valde vi ett upplägg 

som nyttjade kvittningsrätten som en säkerhetsrätt. Det valda upplägget gav 

givetvis upphov till en rad andra frågor som denna uppsats ämnar besvara. 

1.3 Terminologi  

Eftersom uppsatsen syftar till att belysa kvittningsrätten utifrån ett 

insolvensrättsligt perspektiv faller det sig naturligt att kalla innehavaren av 

motfordran för borgenär och innehavaren av huvudfordran för gäldenär trots att 

de båda egentligen är borgenär respektive gäldenär till varandra. Eftersom den 

som går i konkurs kallas konkursgäldenär är det också intuitivt att kalla 

innehavare av kvittningsrättigheter för borgenärer. Genomgående kommer 

borgenären att betecknas B och gäldenären – eller den insolvente – att 

betecknas A.  

Motfordran avser den fordran som åberopas kvittningsvis mot gäldenärens 

huvudfordran. 
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Vid överlåtelser och andra dispositioner avseende huvudfordran kommer tredje 

man betecknas C. I några citerade rättsfall nämns B som ”sekundogäldenär” 

jag har då markerat detta genom att sätta B inom parantes ”(B)”.  

1.4 Syfte 

Uppsatsens syfte är att analysera kvittningsrättens säkerhetsrättsliga funktion i 

insolvenssituationer
1
 ur ett borgenärsperspektiv. Genom att undersöka 

relevanta kvittningshinder samt vilket borgenärs- och omsättningsskydd 

kvittningsrätten har klarläggs hur kvittningsrätten kan fungera som en 

säkerhetsrätt.  

För att besvara de valda frågeställningarna kommer dessa områden att 

behandlas särskilt: 

 En genomgång av de allmänna förutsättningarna för kvittning och hur 

dessa skiljer sig vid kvittning i konkurs. 

 Kvittningsrättens borgenärs- och omsättningsskydd utifrån olika 

dispositioner som gäldenären, borgenären eller tredje man kan vidta när 

gäldenären är eller befaras bli insolvent.  

 Hur kvittning kan användas som en säkerhetsrätt och vilka möjligheter 

kvittningsrätten erbjuder i insolvenssituationer. 

1.5 Avgränsningar  

Det förutsätts att samtliga inblandade parter i de frågor som ska diskuteras är 

näringsidkare. Det förutsätts också att parterna inte befinner sig i till exempel 

kommission eller andra betalningsförmedlingsuppdrag.  

Frågor som rör privatpersoner och särskild hänsyn som tas i vissa fall när 

kvittningsfrågor rör privatpersoner kommer inte att beröras. 

                                                 

1
 Med insolvenssituationer ska förstås att gäldenären inte rätteligen kan betala sina skulder när 

de förfaller eller att det kan befaras att gäldenären inte kan betala när skulderna förfaller. Se 

Welamson & Mellqvist s. 14f, obestånd är i konkurssammanhang en synonym till begreppet 

insolvens. 
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Processuella aspekter av kvittningen såsom hur en kvittningsframställning görs 

eller vad som händer om A väcker talan mot B i anledning av den företagna 

kvittningen kommer inte att behandlas.  

Uppsatsen kommer inte att behandla det närliggande området med hur 

kvittningsrätten i företagsrekonstruktion fungerar. Trots det torde mycket av 

det som sägs gällande kvittning i konkurs också gälla för kvittning under 

företagsrekonstruktion. 

Arbetsgivares rätt att kvitta mot arbetstagarens lönefordran kommer inte att 

behandlas.  

Det får vidare antas att de bakomliggande fordringsförhållandena inte går att 

angripa med hjälp av avtalsrättsliga ogiltighetsgrunder.   

1.6 Metod 

De frågeställningar som aktualiseras i och med denna uppsats ska besvaras 

genom tillämpning av en rättsdogmatisk metod. Genom att analysera de olika 

rättskällorna, det vill säga lagar, förarbeten doktrin och praxis, fastslås vad som 

är gällande rätt för de valda frågeställningarna.
2
 Den rättsdogmatiska metodens 

huvuduppgift är att genom att studera de olika rättskällorna rekonstruera vad 

som är gällande rätt för en konkret fråga. Det kan sägas att rättskällorna som 

utgör grunden för den rättsdogmatiska metoden legitimerar vilka argument som 

är av relevans vid analysen av gällande rätt.
3
  

Eftersom de lagar som reglerar kvittning endast hanterar kvittning i vissa 

speciella situationer saknas förarbeten och lagtext för kvittning i allmänhet. 

Detta medför att framställningen i stora drag är tvungen att besvaras primärt 

utifrån doktrin och med stöd av praxis. Viss underrättspraxis har även beaktats. 

Lindskogs bok Kvittning – avräkning av privaträttsliga fordringar som är en 

heltäckande framställning av kvittningsinstitutet utgör självklart en central del 

av framställningen – dock inte utan eget kritiskt tänkande – och har i stora 

                                                 

2
 Kleineman s. 21. 

3
 Kleineman s. 26. 
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delar använts som utgångspunkt. Rent metodmässigt utgör självfallet detta ett 

problem eftersom framställning i vissa avsnitt riskerar att bli något ensidig 

gällande vilka rättskällor som finns att tillfråga. 

Den del av uppsatsen som handlar om konkursrättsliga frågor har även 

besvarats dels utifrån äldre doktrin och förarbeten. De lagrum som diskuteras i 

uppsatsen stämmer därför inte överens med vad som anges i de citerade 

källorna. Den nuvarande konkurslagen trädde i kraft 1987 varpå 

kapitelindelning och paragrafnummer förändrades, detta i sig utgör inget 

problem eftersom de lagrummen som kommer att diskuteras i väsentliga delar 

kom att förbli oförändrade men kan ändå vara värt att upplysa om. 
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2 Allmänt om kvittning och kvittning i konkurs 

2.1 Allmänt 

Kvittning kan ske på olika vis, parterna kan till exempel komma överens om att 

kvitta. Parterna kommer då överens om att fordringarna ska gå i avräkning mot 

varandra. I Denna uppsats är det emellertid det motsatta som står i centrum, så 

kallad tvångskvittning. Tvångskvittningen är en ensidig åtgärd från en av 

parterna och kan endast ske under vissa förutsättningar. De förutsättningar för 

tvångskvittning och kvittning i konkurs som är relevanta för de valda 

frågeställningarna kommer att behandlas i denna del av uppsatsen. 

2.2 Kvittningens effekter ur ett insolvensrättsligt perspektiv 

Kvittning kan ses som en form av eller som ett surrogat till betalning och som 

en lösning på situationen att B skulle behöva betala till A när A är skyldig B. 

Eller i längden en typ av självexekution.
4
 Betalningen fullgörs genom att den 

som gör en kvittningsförklaring avräknar så mycket från huvudfordran som 

motfordran motsvarar. Ett enkelt exempel kan illustrera hur detta går till i 

praktiken. A har en fordran på B om 100 och B har en fordran på A om 100. B 

vill använda sin motfordran som avräkning från A:s fordran på B. Om B tillåts 

att kvitta blir således nettot 0. B behöver därmed inte betala till A efter att 

avräkningen har skett eftersom nettot är 0.  

 

  Netto = 0 

 

För att illustrera den säkerhetsrättsliga aspekten av kvittning och vilken fördel 

denna utgör för borgenären vid gäldenärens insolvens med utgångspunkt i 

samma exempel som ovan med den skillnaden att A är insolvent och B nekas 

                                                 

4
 Lindskog s. 59f 

A, 100 

 

B, 100 
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kvittning i A:s senare konkurs. Den totala utdelningen i konkursen är 10 %. I 

Denna situation kommer B att göra en förlust om 90 på grund av att kvittning 

inte medgavs. 

 

  Förlust = 90 

 

Kvittningsrätten vid gäldenärens insolvens medför att borgenären kan gå 

skadelös upp till nettot av den företagna kvittningen. Detta i sig är självklart en 

fördel för den kvittningsberättigade. De två ovan illustrerade situationerna 

skulle se likadana ut vid till exempel pantsättning, om man gör antagandet att B 

försträcker 100 kronor till A mot handpanträtt i A:s klocka till ett värde om 

100. Om pantsättning är ogiltig skulle B göra motsvarande förlust som ovan 

Möjligheten för en borgenär att kvitta i gäldenärens konkurs är en stor fördel 

för den kvittningsberättigade eftersom denne då kan få fullt ”betalt” för sin 

motfordran genom avräkning från huvudfordran.
5
  

I en konkurs är utgångspunkten att alla borgenärer ska behandlas lika – den så 

kallade likabehandlingsprincipen – detta innebär att alla vid en eventuell 

utdelning ska få lika mycket betalt i förhållande till fordringens storlek. De 

oprioriterade borgenärerna – de som inte har säkerhet för sin fordran – får 

sällan utdelning i konkursen, uppskattningsvis i så lite som 2 % av fallen.
6
 Från 

principen om likabehandling i konkurs görs det avsteg i form av olika 

förmånsrätter vilka erbjuder en prioriterad ställning vid konkurs och 

utmätning.
7
 Mot bakgrund av de få antal konkurser där oprioriterade 

borgenärer får utdelning för sina fordringar kan alltså kvittningsrätten i konkurs 

utgöra en viktig form av säkerhet.  

                                                 

5
 Denna fördel för den kvittningsberättigade borgenären har kritiserats åtskilligt, se t.ex. Håstad 

s. 393 som förespråkar en radikal begränsning av kvittningsrätten i konkurs till fall av 

konnexitet, avtal och kontokurrantförhållanden. Även Sigeman s. 167f är inne på samma spår 

och anför att det är svårt att rationellt motivera kvittningsrätten i konkurs. Se även Lennander s. 

261 som beskriver kvittningsrätten i konkurs som generös. 
6
 Heuman s. 177. 

7
 Heuman s. 174. 

A, 100 

Insolvent 

 

B, 100 

Solvent 
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2.3 Allmänna förutsättningar 

2.3.1 Allmänt 

Vid vanlig civilrättslig kvittning är det möjligt att kvitta fordringarna mot 

varandra så fort förutsättningarna för kvittning är uppfyllda, detta betyder att 

något som ursprungligen utgör ett kvittningshinder inte behöver vara det vid ett 

senare tillfälle om förutsättningarna förändras.
8
 

KL 5:15 föreskriver att 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.
9
 Eftersom syftet med denna uppsats är att belysa hur kvittning 

fungerar i insolvenssituationer – där konkursen naturligtvis utgör en central del 

– och hur kvittningsrätten kan fungera som en säkerhetsrätt krävs således en 

genomgång av vad som gäller för kvittning allmänt och hur dessa rekvisit 

skiljer sig i konkurs. 

Rekvisiten för att få kvitta kan delas upp i två olika kategorier. Krav som är 

hänförliga till motfordran och krav som är hänförliga till huvudfordran men 

rent allmänt för kvittning gäller att 

- motfordran ska vara gällande (till exempel inte preskriberad), 

- motfordran ska vara mätbar mot huvudfordran, 

- motfordran ska vara förfallen till betalning, 

- personell ömsesidighet ska råda (parterna ska vara ömsom borgenär och 

gäldenär), 

- huvudfordrans karaktär får inte utesluta kvittning.
10

 

                                                 

8
 Lindskog s. 92. 

9
 Lindskog s. 96, Lindskog menar att varje omständighet som påverkar fordringens kvalitet 

eller modalitet är att hänföra till fordringens beskaffenhet.  
10

 Welamson & Mellqvist s. 215, se även Sigeman s. 161ff. 
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Utöver dessa rekvisit har det diskuterats i doktrin om motfordran måste vara 

klar, på så sätt att den existerar, något sådant krav uppställs dock inte i svensk 

rätt.
11

 

2.3.3 Kritisk kvittning 

Kritisk kvittning innebär att de kvittningsrättsliga förutsättningarna ska 

bedömas utifrån en specifik tidpunkt.  Denna tidpunkt kallas för den kritiska 

tidpunkten. De kritiska kvittningsfallen utgörs av kvittning i konkurs, kvittning 

vid överlåtelse av huvudfordran och kvittning med preskriberad motfordran.
12

  

2.3.3 Kvittning i konkurs 

Kvittning i konkurs tillhör, som ovan nämnts, de kritiska kvittningsfallen. 

Förutsättningarna för kvittning ska alltså ha förelegat vid en specifik 

tidpunkt.
13

  

Kvittning i konkurs skiljer sig från vanlig kvittning på ett mycket viktigt sätt. 

Kvittning i konkurs förutsätter nämligen inte att motfordran måste vara 

förfallen till betalning för att kunna användas till avräkning mot huvudfordran. 

Kvittningsrätten i konkurs är således utökad
14

 i förhållande till kvittning utom 

konkurs eftersom det annars så viktiga och begränsande rekvisitet som 

diskuteras i 2.3 inte måste föreligga.
15

 I viss mån även begränsad eftersom 

förutsättningarna för kvittning måste ha förelegat vid den kritiska tidpunkten.
16

  

KL 5:15 föreskriver att de fordringar som får göras gällande i konkursen också 

går att använda till kvittning. KL 5:15 ger emellertid inget svar i frågan om 

vilka fordringar som får göras gällande. Svaret ges istället i KL 5:1 som anger 

fordringar som uppkommit innan konkursbeslutet meddelades får göras 

gällande. Det krävs således endast att fordringen har uppkommit före 

                                                 

11
 Lindskog s. 114, se även SOU 1970:75 s. 184. 

12
 Lindskog s. 92. 

13
 Lindskog s. 92f. 

14
 Welamson & Melqvist s. 215, Rodhe Sakrätt s. 537, Lennander s. 261. 

15
 Welamson & Mellqvist s. 215. 

16
 Rodhe Sakrätt s. 537. 
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konkursbeslutet. Denna fråga är svårbedömd och berörs kort fattat i avsnitt 

2.6.2. I KL 5:1 2 st. görs ett förtydligande där det anges att fordringar som inte 

har förfallit till betalning eller är förenade med villkor får göras gällande i 

konkursen. Konkursbeslutet medför något förenklat uttryckt att fordringarna 

förfaller i och med konkursbeslutet. Fordrans förfallotid är till skydd för 

gäldenären, ett skydd som inte är nödvändigt när en konkurs väl har inträffat.
17

  

Konkursbeslutet som kritisk tidpunkt är absolut och godtrosregeln i KL 3:2 kan 

därmed inte komma ifråga för att utvidga tidsrammen för vilka fordringar som 

får göras gällande.
18

 

Eftersom det inte är ett krav att fordringarna är förfallna till betalning utan 

endast att de har uppkommit före konkursbeslutet är det möjligt att använda 

motfordringar som utom konkurs hade varit odugliga till kvittning. Kvittnings-

rätten i konkurs kan således medföra att den kvittningsberättigade medges en 

opåkallad fördel
19

 om situationen är att huvudfordran förfaller före motfordran 

men efter konkursbeslutet. I en sådan situation är borgenären utom konkurs 

förhindrad att kvitta. Detta synes också vara något som lagstiftaren har varit 

medveten om, men eftersom man har velat bibehålla möjligheten att använda 

kvittningsrätten som en säkerhet i konkurs har ingen förändring skett – trots att 

vissa borgenärer därmed kommer att få opåkallade fördelar.
20

  

Borgenären behöver endast se till fordringen får göras gällande i konkursen för 

att kunna nyttja kvittningsrätten som en typ av säkerhetsrätt med alla de 

fördelar som detta innebär i en konkurs. Till exempel kan borgenären medge en 

längre betalningstid än vad som annars hade varit möjligt och ändå kunna 

tillgodoräkna sig värdet av denna vid gäldenärens konkurs.
21

  

                                                 

17
 Welamson & Mellqvist s. 216. 

18
 Lindskog s. 93, se dock Welamson & Mellqvist s. 216 som anger att KL 3:2 visst kan 

komma att utvidga den kritiska tidpunkten. 
19

 Detta blir en följd av att fordringarna förfaller i och med konkursbeslutet.  
20

 Se prop. 1975:6 s. 107, detta gäller särskilt de fall då rätten inte kvitta inte har tillkommit i 

säkerhetssyfte utan kvittningssituationen har uppstått slumpvis. 
21

 Prop. 1975:6 s. 107. 
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2.4 Motfordran ska vara gällande 

2.4.1 Allmänt 

Motfordran ska för att kunna användas till kvittning mot huvudfordran vara 

gällande.
22

 Från denna regel finns det dock undantag. I 10 § PreskL stadgas att 

en fordran som inte var preskriberad vare sig när borgenären förvärvade den 

eller kom i skuld till gäldenären får användas till kvittning. Den kritiska 

tidpunkten för kvittning med en preskriberad fordran är således när B 

förvärvade fordringen och huvudfordringens existens vid detta tillfälle. Det 

uppställs inte heller något hinder att kvitta med en prekluderad fordran.
23

  

Att B kan använda en annars preskriberad motfordran till kvittning har 

kritiserats men kan jämföras med vad som annars gäller för pantsättning.
24

 Vid 

pantsättning bibehåller panthavaren sin rätt att ta ut sin fordran ur panten enligt 

11 § PreskL även om det bakomliggande fordringsrättsliga anspråket 

preskriberas. Kvittningsrätten kan på så vis sägas bära stora likheter med vad 

som gäller för pantsättning och att B på så sätt kan bibehålla sin kvittningsrätt 

även om motfordran preskriberas torde vara förenligt med rättsystemet i övrigt. 

2.4.2 Preskription och konkurs 

Att använda en preskriberad motfordran till kvittning i konkurs kan sägas strida 

mot KL 5:1 eftersom en sådan fordran inte får göras gällande i konkursen i 

övrigt.
25

 Trots begränsningen i KL 5:1 synes det vara möjligt att använda en 

preskriberad motfordran till kvittning på så sätt som ovan redogjorts för 

eftersom det annars ur rättsystematisk synpunkt vore ologiskt om inte samma 

hänsyn som visas utom konkurs också skulle visas i konkurs.
26

 

                                                 

22
 Rodhe s. 54. 

23
 Lindskog s. 126. 

24
 Lindskog s. 127. 

25
 Walin Konkursrätt s. 20. 

26
 Lindskog s. 130. 
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2.5 Motfordran ska vara mätbar med huvudfordran 

2.5.1 Allmänt 

För att kvittning av huvudfordran med motfordran ska medges är det en 

grundläggande förutsättning att fordringarna ska vara komputabla. 

Fordringarna ska således vara likartade, eller motfordran ska avse en prestation 

som är duglig till uppfyllelse av huvudfordran.
27

 Komputabilitetskravets 

grundläggande syfte är att det berättigade krav rörande huvudfordran inte ska 

betas A genom kvittning med motfordran från B. Ett anspråk på kaffe kan inte 

kvittas mot ett anspråk pengar eftersom dessa inte fyller samma funktion, de är 

inte komputabla.
28

   

Att det inte går att kvitta ett anspråk på kaffe med pengar kan verka naturligt, 

frågan är dock av större intresse när det gäller andra typer av egendom som till 

exempel aktier. Aktier representerar ett ekonomiskt värde och fyller på så vis 

samma funktion som pengar, dessa torde på så sätt rent teoretiskt kunna 

användas till att kvitta mot pengar. Frågan om en fordran på aktier kan 

användas till kvittning av en fordran på pengar har varit uppe till prövning i 

NJA 1935 A 405. B hade av A lånat en post aktier. A sattes sedan i konkurs 

varpå B ville kvitta A:s fordran på aktier med sin motfordran. B nekades att 

kvitta med motiveringen ”kvittning av penningar mot aktier icke kunde äga 

rum och den ålagda prestationsskyldigheten i första rummet avsåg aktier”. Ett 

anspråk på aktier kan således inte ersättas med ett anspråk på pengar trots dess 

närliggande funktioner.
29

  

Det är möjligt att kvitta fordringar som är bestämda i olika myntslag. Pengar, 

oavsett valuta är ett mått på köpkraft vilket innebär att två fordringar bestämda 

i olika valutor fyller samma funktion – de är båda ett anspråk på 

köpkraftslegitimation.
30

 Det enda hindret mot att låta B kvitta med en 

motfordran bestämd i en annan valuta än huvudfordran synes vara att A har 

                                                 

27
 Rodhe s. 60.  

28
 Lindskog s. 144. 

29
 Lindskog s. 145f.  

30
 Lindskog s. 148f. 
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något särskilt och beaktansvärt skäl att få huvudfordran infriad i en specifik 

valuta.
31

 

2.5.2 Komputabilitetskravet i konkurs 

Vid vanlig kvittning behöver inte komputabilitet ha förelegat från början så 

som vid kritisk kvittning. Det är således möjligt att ”läka” 

komputabilitetsbristen och kvitta en fordran som ursprungligen avsåg kaffe 

mot en som avser pengar om fordrans karaktär under tiden förändras på så vis 

att fordringarna blir komputabla och övriga förutsättningar är uppfyllda.
32

 

Vid kvittning i konkurs är det däremot nödvändigt att förutsättningarna förelåg 

vid den kritiska tidpunkten. NJA 2009 s. 291 kom delvis att handla om 

komputabilitetskravet och hur detta fungerar vid konkurs. A hade till B erlagt 

förskottsbetalning för leverans av varor. Före varorna hann levereras gick A i 

konkurs. A:s konkursbo begärde att få tillbaka den erlagda 

förskottsbetalningen. B åberopade fordringar som denne hade mot A 

kvittningsvis. Kvittning kom ej att medges. Eftersom A:s fordran på B fram till 

och med att A begärde tillbaka förskottsbetalningen avsåg en naturafordran 

kunde inte det anspråket tillgodoses genom kvittning med en penningfordran så 

länge A:s rätt att begära leverans kvarstod. 

HD uttalade vidare att ”om en borgenär kan styra över att en vid 

konkursbeslutet ofullgången huvudfordring blir fullgången under konkursen 

kan goda skäl anföras för att han skall få infria fordringen genom kvittning 

med en konkursfordran. Så är emellertid inte situationen här.” Med detta ska 

förstås att om B har kontroll över om fordringen ska bli fullgången eller ej så 

kan kvittningsrätt medges. Är det däremot A som är den som har denna 

möjlighet så kan kvittning ej medges. 

                                                 

31
 Lindskog s. 149. 

32
 Lindskog s. 146. 
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2.6 Motfordran måste vara förfallen till betalning 

2.6.1 Allmänt 

Vid vanlig civilrättslig kvittning är det ett absolut krav att motfordran ska vara 

förfallen till betalning – dess borgenär ska vara berättigad till betalning – för att 

kunna göras gällande kvittningsvis.
33

 Även huvudfordran måste vara förfallen 

till betalning men det är i huvudsak när motfordran förfaller till betalning som 

är av relevans eftersom B då kan vara ”säker” på att få kvitta. Således kan B 

inte räkna med att kvitta huvudfordran med sin motfordran vid de situationer 

där huvudfordran förfaller till betalning före motfordran. Denna princip 

upprätthålls även genom 28 § SkbrL när det är fråga om cession av fordringen. 

Huruvida ett förhalande av fullgörandet av huvudfordringen utgör ett 

kvittningshinder kommer att diskuteras under avsnitt 2.12.3. Den typen av 

förhalning – om än något otillbörlig – kan vara till stor fördel för innehavaren 

av motfordran vid situationer då en konkurs är nära förestående. 

2.6.2 Fordrans uppkomst 

Vid kvittning i konkurs uppställs, som ovan nämnts, inget krav på att fordran 

ska vara förfallen till betalning. Detta får också den effekten att kvittningsrätten 

kan uppstå rent slumpartat för den kvittningsberättigade.
34

 Att 

förutsättningarna är sådana att kvittning hade varit utesluten utom konkurs på 

grund av olika förfallodatum för fordringarna spelar således ingen roll. Även 

icke förväntade kvittningsanspråk som blir en följd av att fordringarna förfaller 

i och med konkursen godtas till skillnad från vad som är fallet vid överlåtelser 

av huvudfordringen enligt 28 § SkbrL. 

KL 5:1 föreskriver att fordringar som har uppkommit före konkursbeslutet får 

göras gällande i konkursen. Dessa fordringar således kan användas till 

kvittning enligt KL 5:15. Till skillnad från vanlig kvittning är det alltså själva 

uppkomsten av fordringen som är avgörande. Därför kan det vara av intresse att 

                                                 

33
 Lindskog s. 136, Rodhe s. 60. 

34
 Rodhe Sakrätt s. 537f. 
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ge några riktlinjer om när en fordran faktiskt uppkommer. Vid tillkomsten av 

den nuvarande lydelsen av det aktuella lagrummet yttrades att det låg utanför 

en konkurslags område att behandla när en fordran uppkommer och att frågan 

istället måste bedömas utifrån allmänna fordringsrättsliga regler.
35

  

När en fordran uppkommer har varit föremål för en omfattande diskussion som 

tillfullo inte kan redogöras för inom ramen för detta arbete. En utgångspunkt 

kan vara att bedöma fordran som uppkommen i och med att den väsentliga 

grunden för fordran föreligger. Vad som är den väsentliga grunden kan vara 

nog så svårt att avgöra och har kritiserats för att vara alltför intetsägande.
36

 

I NJA 2009 s. 291 uttalar HD att det inte finns någon för alla fall gällande 

princip för när en fordran ska anses ha uppkommit; frågan huruvida fordringen 

ska anses ha uppkommit före eller efter en viss tidpunkt, fastän inte alla för 

fordringens tillblivelse nödvändiga omständigheter förelåg vid det tillfället, är i 

hög grad beroende av ändamålet med den regel som ska tillämpas. I det 

aktuella målet hade företaget B en fordran mot företaget A som hade 

uppkommit före A:s konkurs. A hade i sin tur en fordran mot B för leverans av 

varor. A hade erlagt förskottsbetalning under A:s förevarande företags-

rekonstruktion. Vid A:s konkurs begärde konkursförvaltaren tillbaka 

förskottsbetalningen och B gjorde kvittningsvis sin motfordran gällande. 

Eftersom A:s fordran på B bestod av en naturafordran förelåg ingen fullgången 

penningfordran vid konkursbeslutet. Penningfordran ansågs uppkommen först 

efter konkursbeslutet i samband med att konkursförvaltaren begärde tillbaka 

den erlagda förskottsbetalningen. 

Med beaktande av att HD hänvisar till en ändamålsanalys av den regel som ska 

tillämpas som någon form av huvudregel för bedömningen av fordrans 

uppkomst är det svårt att yttra sig om någon generell regel som sträcker sig 

längre än så. Olika rättsregler kan ju som bekant ha olika syften och en 

ändamålsanalys av dessa olika regler kommer naturligtvis ge vitt skilda 

resultat. 

                                                 

35
 Welamson & Mellqvist s. 186. 

36
 Welamson & Mellqvist s. 187, Welamson s. 442. 
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Även om det, som tidigare framhållits, inte inom ramen för denna uppsats går 

att redogöra för någon form av huvudregel för fordrans uppkomst kan det vara 

av intresse och för att illustrera när en fordran kan uppkomma att redogöra för 

en del av den praxis som finns på området.  

I NJA 2014 s. 537 kom den i NJA 2009 s. 291 angivna principen om 

ändamålstolkning att prövas. Frågeställningen i målet var huruvida fordran för 

ett antal successiva leveranser som hade inställts skulle anses som uppkomna 

efter ett beslut om förtagsrekonstruktion, och således omfattas eller inte av det 

offentliga ackordet. HD kom att bedöma fordrans uppkomst utifrån syftet med 

lagen om företagsrekonstruktion, nämligen att ge rekonstruktionsföretaget 

skäligt rådrum och bibehålla likabehandlingsprincipen bland 

rekonstruktionsföretagets borgenärer. Eftersom betalningen av fordran 

hänförlig till inställelsen av leveranserna var hänförlig till rekonstruktions-

företagets betalningsförmåga kom dessa att omfattas det offentliga ackordet.  

I NJA 2012 s. 876 – ett mål gällande statlig lönegaranti – ansågs statens 

fordran mot konkursboet för utbetalt lönegarantibelopp uppkommit i samband 

med anställningsförhållandets ingående för de av garantin omfattade 

arbetstagarna. Eftersom den statliga lönegarantin är ett sorts legalt 

borgensåtagande ska fordrans uppkomst bedömas utifrån när 

anställningsavtalet ingicks. Det avgörande blir därför om anställningsavtalet 

ingicks före konkursbeslutet eller inte.  

Avslutningsvis anges i KL 5:17  1 st. att en fordran som uppkommit i 

anledning av infriat borgensåtagande anses vara uppkommen i och med att 

borgensåtagandet ingicks. Borgensåtaganden som ingås före konkursen kan 

därmed göras gällande mot konkursgäldenären enligt KL 5:1 eftersom dessa är 

uppkomna före konkursen. 

2.7 Motfordran och huvudfordran ska vara ömsesidiga 

Parterna ska enligt huvudregeln stå i ett ömsesidigt fordringsförhållande för att 

kvittning ska kunna medges. Det är således – enligt huvudregeln – inte möjligt 

för B att åberopa en motfordran som tillkommer C för kvittning gentemot A:s 
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huvudfordran. Det är däremot fullt möjligt för B att kvitta mot A:s 

huvudfordran med en motfordran som denne har förvärvat ifrån C, så länge det 

medför att A och B står i ett ömsesidigt fordringsförhållande när kvittningen 

påkallas.
37

  För förvärvade fordringar uppställs dock vissa krav gällande när i 

tiden de är förvärvade om de ska kunna användas till kvittning i konkurs vilket 

kommer att diskuteras i avsnitt 3.5.3. B:s kvittningsrätt skyddas även vid 

cession genom reglerna i skuldebrevslagen vilket kommer att behandlas under 

avsnitt 3.2 i denna uppsats.  

I vissa undantagsfall kan dock B använda sig av en motfordran som tillkommer 

C för att kvitta gentemot A. Detta förutsätter emellertid att B på något sätt 

svarar för den huvudfordran som riktas mot C.
38

 Som exempel kan tas 

situationen att A har en huvudfordran mot C som är ett handelsbolag. B är 

bolagsman i detta bolag och har en motfordran gentemot A. Om A kräver betalt 

av C så kan B åberopa sin motfordran till kvittning eftersom B även svarar för 

C:s skuld till A. 

2.8 Kvittning utesluten på grund av social hänsyn 

Vissa typer av huvudfordringar är av sådan karaktär att de inte går att fullgöra 

genom kvittning med motfordran. Detta är att hänföra till att innehavaren av 

huvudfordran har ett så pass välgrundat behov av betalning att fordringen inte 

får fullgöras genom kvittning.
39

 Fordringar som avser lön, underhållsbidrag, i 

viss mån ersättning för inkomstbortfall, sociala bidrag och deposition på bank 

av medel hänförliga till skyddsvärd huvudfordran är av sådan beskaffenhet att 

de inte alltid eller endast undantagsvis kan fullgöras genom kvittning. 

Förutsättningarna för kvittning gällande ovanstående typer av fordringar faller 

emellertid utanför uppsatsens syfte.
40

 

                                                 

37
 Rodhe s. 57ff 

38
 Lindskog s. 587ff, Rodhe s. 57ff 

39
 Lindskog s. 270f 

40
 Lindskog s. 270ff, Rodhe s. 66. 
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2.9 Villkorade fordringar 

Fordringar kan vara villkorade på olika sätt. Man skiljer mellan resolutivt 

villkorade fordringar och suspensivt villkorade fordringar. En resolutivt 

villkorad fordran får utkrävas även om en viss omständighet inte har inträffat. 

En suspensivt villkorade fordran får endast utkrävas om en viss omständighet 

skulle inträffa.
41

 För resolutivt villkorade fordringar gäller samma sak som för 

vanliga fordringar vid kvittning, under förutsättning att villkoret inte har 

inträffat. Således är det möjligt att använda sig av en resolutivt villkorad 

motfordring till kvittning.
42

 

Det är även möjligt att använda sig av en suspensivt villkorad fordring till 

kvittning i konkurs – dock inte utom.
43

 KL 5:15 2 st. anger att en borgenär som 

innehar en suspensivt villkorad fordran ändå ska fullgöra sin prestation – alltså 

betala till konkursgäldenären – trots att denne annars hade haft rätt att kvitta. 

Kan borgenären visa att villkoret har inträffat före utdelningsförslaget har 

upprättats i konkursen har han rätt att få beloppet tillbaka. I de fall det finns 

anledning att anta att villkoret för den suspensivt villkorade fordringen 

kommer att uppfyllas vid en senare tidpunkt ska ett belopp avsättas när 

utdelningsförslaget upprättas för att säkerställa borgenärens kvittningsrätt. 

2.10 Avtalat kvittningsförbud 

A och B kan ha slutit ett avtal om att huvudfordran ej får fullgöras genom 

kvittning. Att A och B har slutit ett sådant avtal hindrar emellertid inte B från 

att vid A:s konkurs fullgöra huvudfordran genom kvittning trots det tidigare 

avtalet. Att ett sådant avtal inte skulle vara hänförligt till fordrans beskaffenhet 

– vilket utgör ett kvittningshinder enligt KL 5:15 – och således inte utgöra ett 

kvittningshinder kan synas något märkligt.
44

  

                                                 

41
 Welamson & Melqvist s. 190f 

42
 SOU 1970:75 s. 188, Walin Konkursrätt s. 66 

43
 Lindskog s. 174 

44
 Lindskog s. 333. 
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Att B trots ett ingånget avtal om kvittningsförbud tillåts kvitta i A:s konkurs 

medför att B inte är tvungen att stå fast vid sitt avtal med A endast av den 

anledningen att A har gått i konkurs. Det ska dock ses som att A:s och B:s avtal 

endast rör situationen utom konkurs. Som exempel kan tas A:s behållning på 

ett bankkonto. Bankkontot är nödvändigt för att A ska kunna bedriva sin 

verksamhet. Skulle B då kvitta utom konkurs kan detta äventyra A:s 

verksamhet eftersom A skulle kunna hamna i en likviditetskris. I längden kan 

denna likviditskris leda till konkurs. När A sedan går i konkurs upphör ju A:s 

behov av likvida medel i form av behållningen på bankkontot eftersom denne 

är förhindrad att driva sin verksamhet vidare. Det förhållande som A och B har 

sökt att reglera med sitt avtal har därmed upphört. Därav finns inga skäl att inte 

tillåta B att kvitta i A:s konkurs.
45

 

2.11 Efterställda fordringar 

En fordran kan enligt 18 § FRL vara efterställd genom avtal och enligt 19 § 

FRL enligt lag. 19 § FRL anger att böter, viten och fordringar på grund av 

förverkande eller annan särskild rättsverkan av brott får vid konkurs utdelning 

efter andra fordringar.  

Att en fordran är efterställd innebär att borgenären får utdelning för sin fordran 

i konkursen först efter att övriga i borgenärskollektivet har fått full utdelning 

för sina fordringar.
46

 Motfordringar som är efterställda kan därför inte 

användas till kvittning mot huvudfordran.
47

 Skulle kvittningsrätt med 

efterställd motfordran tillåtas i A:s konkurs så kommer B inte bara att bli 

likställd med övriga borgenärer utan även gå före.
48

 En sådan ordning skulle 

stå i strid med syftet med efterställda fordringar och te sig olämpligt i 

förhållande till vad som är avtalat mellan parterna.  

Att som borgenär ha en avtalat efterställd fordran torde oftast vara förenat med 

andra fördelar om till exempel högre ränta. Borgenären har således gått med på 

                                                 

45
 SOU 1970:75 s. 189. 

46
 Walin & Gregow s. 131ff.  

47
 SOU 1970:75 s. 189. 

48
 Lindskog s. 267ff 
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att vara efterställd och hamna i en sämre position i förhållande till övriga 

borgenärer i utbyte mot en högre avkastning.  

Det står således klart att efterställda motfordringar inte kan användas till 

kvittning i konkurs. Det finns dock viss praxis på området som kan vara av 

intresse. I NJA 2000 s. 78 som egentligen handlar om konkursförvaltares 

behörighet kom frågan om efterställda fordringar och kvittningsrätt i konkurs 

att prövas. HD motiverar kvittningshindret med att en sådan fordran inte heller 

är kvittningsduglig utom konkurs på grund av dess beskaffenhet.
49

 Eftersom 

KL 5:15 1 st. föreskriver att kvittning i konkurs inte är möjlig om kvittning 

utom konkurs hade varit utesluten nekades borgenären kvittningsrätt i detta 

fall.  

2.12 Otillbörligt agerande 

2.12.1 Allmänt 

Det kan tänkas att B – med anledning av kvittningsinstitutets existens – i något 

avseende agerar otillbörligt för att på så sätt tillskapa en huvudfordran som är 

kvittningsbar med motfordran eller på annat sätt agerar otillbörligt i förhållande 

till huvudfordran.
50

 Frågan uppstår då i vilken mån B:s kvittningsrätt påverkas 

med anledning av denna otillbörlighet, eller om ett otillbörligt agerande kan 

medföra att B ges en fördel i de fall A är insolvent.
51

  

B:s kvittningsrätt kan komma att begränsas under två förutsättningar. Om 

agerandet har vidtagits i ett tydligt kvittningssyfte från B:s sida och agerandet 

                                                 

49
 Prop. 1975:6 s 268 ff. se dock Lindskog s. 269 Där det anges att det inte finns några hinder 

från att kvitta med en efterställd fordran utom konkurs. Detta ställningstagande står dock i 

motsats till vad som sagts i propositionen och senare praxis.  
50

 Sigeman s. 188f. 
51

 Kvittningshinder relaterade till brottsbalksbrott och fordringar som uppkommer därmed 

behandlas dock inte i denna uppsats. 
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är tillräckligt otillbörligt.
52

 Det är alltså situationer där kvittningsinstitutets 

existens medför det oönskade beteendet som kvittningshinder bör föreligga.
53

 

I konkurs är utgångspunkten enligt KL 5:15 1 st. att kvittningshinder utom 

konkurs också utgör kvittningshinder inom konkurs varför samma 

bedömningar gäller även i konkurs.
54

 

2.12.2 Tillskapande av huvudfordringen genom avtalsbrott 

En typ av otillbörligt agerande är att B på något sätt försöker tillskapa en 

huvudfordran för att kvitta motfordran mot. Detta kan göras genom att B bryter 

ett avtal som denne har med A. B räknar då med att fullgöra den huvudfordran 

som uppstår i anledning av avtalsbrott genom kvittning med motfordran.
55

  

I NJA 1995 s. 356 träffade A och B avtal om leverans av varor, A erlade 

förskottsbetalning för dessa varor på grund av att A hade obetalda fakturor till 

B. A överlät sedan sin fordran till C. A gick därefter i konkurs varpå B underlät 

att till C leverera de varor som förskottsbetalning avsåg. C krävde då tillbaka 

den erlagda förskottsbetalningen varpå B åberopade motfordringar till kvittning 

i A:s konkurs. Kvittningen godtogs ej. HD anförde att kvittningsrätten i 

konkurs är generös för den kvittningsberättigade. Med anledning därav så ska 

kvittningsborgenären inte kunna skaffa sig möjligheten att kvitta under 

omständigheter som kommer i konflikt med det allmänna civilrättsliga 

regelsystemet. Ett kontraktsbrott bör alltså inte kunna leda till fördel i 

kvittningssammanhang för den som begår kontraktsbrottet. HD anförde även 

att saken i vissa fall kan komma i ett annat läge, exempelvis om huvudfordran 

och motfordran härrör ur samma avtal, det vill säga vid konnexitet mellan 

                                                 

52
 Lindskog s. 283ff. Se också NJA 1963 s. 195 där en ockrare tilläts betala tillbaka de ockrade 

beloppen genom kvittning. Agerandet hade inte vidtagits i ett tydligt kvittningssyfte varför 

kvittning inte var utesluten. 
53

 Welamson s. 485, se även Rodhe s. 388ff, Rodhe anger att möjligheten att genomdriva 

motfordringen genom ett otillbörligt agerande är oönskat.  Se dock Rodhe s. 61, Rodhe verkar 

däremot vara av den åsikten att ett dröjsmål med betalningen av huvudfordran inte sorterar 

under denna typ av otillbörligt agerande. Se även KL 5:16 1 st. som är en tydlig begränsning av 

forts. kvittningsrätten av den anledning att förvärv inom tidsfristen kan ses som utförda i ett 

tydligt kvittningssyfte och dessa är därför otillbörliga. 
54

 Lindskog s. 305. 
55

 Lindskog s. 297f. 
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fordringarna. Värt att notera i detta sammanhang är att B vid situationer av 

konnexitet kan ha en lagstadgad stoppningsrätt enligt olika köprättsliga regler.  

2.12.3 Innehållande av betalning avseende huvudfordran 

I de situationer som A är eller befaras bli insolvent, det vill säga i de situationer 

som B:s motfordran kan komma att rikseras, kan det för B vara rationellt att 

innehålla betalningen avseende huvudfordran för att på så sätt tillskapa en 

kvittningssituation. Detta agerande är som mest aktuellt i situationen att 

huvudfordran förfaller före motfordran. 

Det är viktigt att skilja på när förutsättningarna för kvittningsrätt är uppfyllda 

och när B har förväntad kvittningsrätt på så sätt som 28 § SkbrL skyddar vilket 

kommer att diskuteras i avsnitt 3.2.1. Detta medför att B genom att hålla inne 

sin betalning av huvudfordran kan tillskapa de nödvändiga förutsättningarna 

för kvittningsrätt i förhållande till A.
56

 A kan förvisso alltid överlåta 

huvudfordran till C varvid B skulle nekas kvittningsrätt, B har alltså inte 

egentligen haft någon befogad förväntan på kvittning.
57

 Går A senare i konkurs 

och de ömsesidiga fordringsförhållandet består kommer ju B att medges 

kvittningsrätt i A:s konkurs genom reglerna i KL 5:15 varpå B:s kvittningsrätt 

blir sakrättsligt skyddad. Detsamma gäller om B lyckas förhala betalningen så 

pass länge att även motfordran förfaller till betalning. 

Att innehålla betalningen avseende huvudfordran kan emellertid ses som 

otillbörligt och inte heller helt oproblematiskt. A kan vara i behov av likvida 

medel och att B innehåller sin betalning kan försvåra för A om denne är 

insolvent – eller till och med leda till A:s konkurs – eftersom A:s ekonomiska 

rörelsefrihet begränsas när betalningen uteblir.
58

 

                                                 

56
 Sigeman s. 162. 

57
 Lindskog s. 303. 

58
 Håstad s. 393, Håstad anger att kvittningsrätten i konkurs bör inskränkas bland annat för att 

förhindra denna typ av beteende. Se dock prop. 1975:6 s. 107, lagstiftaren synes dock ha varit 

införstådd med att kvittningsrätten i konkurs kan komma att ge vissa borgenärer opåkallade 

fördelar. 
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Om B med hänsyn till samtliga omständigheter på ett otillbörligt sätt i 

kvittningssyfte undandrar sig betalning av huvudfordran så bör kvittnings-

hinder föreligga.
59

 B har dock alltid rätt att sätta huvudfordringen i fråga
60

 men 

om B kommer med ogrundade eller förhalande invändningar gällande 

huvudfordran bör kvittningshinder föreligga. Med vilken styrka A har begärt 

att B ska betala för huvudfordran samt tidsavståndet mellan förfallopunkterna 

bör också ha betydelse för att avgöra om kvittningshinder föreligger.
61

  

Detta innebär att det torde finnas en möjlighet för B att förhala betalning av 

huvudfordran för att på så sätt tillskaffa sig kvittningsrätt utan att det är 

tillräckligt otillbörligt.
62

 Det saknas dock vägledningen på området gällande 

hur pass lång tiden med dröjsmålet måste vara för att det ska ses som 

otillbörligt.
63

 Sannolikt är inte tiden, som ovan nämnts, den avgörande faktorn 

vid bedömningen av otillbörligheten. 

  

                                                 

59
 Se NJA 1977 s. 664 I, Advokatsamfundet yttrade att inskränkningar gäller i kvittningsrätten 

till undvikande av att kvittningsinstitutet orsakar beteenden som står i strid med 

rättsordningens grundläggande värderingar. Se dock Rodhe s. 61, Rodhe menar att ett dröjsmål 

med att betala huvudfordran inte utgör något kvittningshinder. Se även Sigeman s. 162. 
60

 Som vid konnexitet mellan fordringarna, se Sigeman s. 199ff. 
61

 Lindskog s. 304f.  
62

 Intressant i sammanhanget är att ett motsvarande sätt att skaffa sig säkerhet vid befarad 

insolvens genom till exempel pantsättning inte är möjligt. Pantsättningen skulle vara 

återvinningsbar enligt KL 4:12. 
63

 Lindskog s. 303, ett kortare dröjsmål med kvittningssyfte bör vara tillåtet. 
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3 Kvittningsrättens bestånd 

3.1 Allmänt 

Denna del av uppsatsen syftar till att analysera kvittningsrättens bestånd utifrån 

de olika dispositioner som A, B och C kan tänkas vidta med anledning av att A 

är eller befaras bli insolvent.  

Det får antas att det ligger i B:s intresse att så långt som möjligt använda sin 

motfordran till kvittning alternativt att fullgöra huvudfordran så billigt som 

möjligt eller på annat sätt söka att säkra värdet av motfordran.  

A kommer naturligtvis så långt som möjligt försöka att lösa sitt akuta behov av 

likviditet. Detta kan ske till exempel genom överlåtelse av huvudfordran eller 

belåning genom pantsättning.  

Det kan även tänkas att C har förfallna fordringar mot A och begär utmätning 

hos denne. 

3.2 Kvittning mot överlåten huvudfordring 

Det kan tänkas att A som är eller riskerar att bli insolvent överlåter eller 

pantsätter sin huvudfordran mot B för att på så sätt stärka sin likviditet. För B:s 

del aktualiseras då frågan vilket omsättningsskydd B har för sin kvittningsrätt 

och i vilken mån han kan åberopa en motfordran hos A mot förvärvaren C. 

Situationen kan illustreras med bilden nedan där den streckade linjen avser A:s 

överlåtna huvudfordran 

 

 

 

 

 

A 

C 

B 
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I vilken mån B:s kvittningsrätt är omsättningsskyddad är i hög grad beroende 

av om huvudfordringen är en enkel eller löpande fordring. Att B:s 

kvittningsrätt i vissa situationer är omsättningsskyddad medför att B kan 

åberopa sin motfordran mot A till kvittning hos C. Detta utgör således ett 

avsteg från de allmänna kvittningsförutsättningarna som anger att det ska 

föreligga ett ömsesidigt fordringsförhållande.
64

  

Reglerna om enkla skuldebrev gäller analogvis för fordringar i största 

allmänhet
65

 och det kan även vara värt att påpeka att lagen är dispositiv. Det är 

således möjligt för A och B att avtala bort den invändningsrätt som medför 

kvittningsrätt för B.
66

 

3.2.1 Enkel fordran 

Huvudregeln vid överlåtelse av enkla fordringar är att förvärvaren inte ska 

komma i bättre rätt än vad överlåtaren hade. Huvudregeln framgår av 27 § 

SkbrL som anger att förvärvaren inte njuter bättre rätt än vad överlåtaren hade. 

Av detta följer att B kan göra alla de invändningar mot C som denne hade 

kunnat göra mot A. Denna invändningsrätt begränsas emellertid av 28 § SkbrL. 

I 28 § SkbrL uppställs två begränsningar som medför att kvittning mot en 

överlåten fordran inte får äga rum.
67

 

 B har förvärvat motfordran efter det att han fick reda på eller hade 

skälig anledning till förmodan om överlåtelsen av huvudfordringen. 

 B:s motfordran förfaller efter det att han fick reda på överlåtelsen av 

huvudfordringen och även efter det att huvudfordringen förfaller. 

28 § SkbrL kan på sätt ur ett säkerhetsrättsligt perspektiv sägas skydda B:s 

berättigade förväntningar på kvittningsrätt mot förvärvaren C.
68

 Det första 

undantaget bär likheter med vad som föreskrivs i KL 5:16 1 st. vilket kommer 

att behandlas under avsnitt 3.5.3. Undantaget innebär att gäldenären (B) inte i 

                                                 

64
 Walin SkbrL s. 214, se även Mellqvist & Person s. 163f. 

65
 Mellqvist & Person s. 110. 

66
 Walin SkbrL s. 38. 

67
 Mellqvist & Person s. 163. 

68
 Lindskog s. 485. 
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efterhand ska kunna skaffa sig en förmånligare ställning genom att billigt 

skaffa sig motfordringar mot A om denne är insolvent.
69

 Det kan ju annars 

tänkas att B som vill infria huvudfordran så billigt som möjlig förvärvar 

motfordringar billigt från C som förfaller i tiden före huvudfordran. B måste 

alltså förvärva motfordringarna från C för det att A överlåter huvudfordran för 

att kvittning ska vara tillåten. Försätts därefter A i konkurs kan dock KL 5:16 1 

st. aktualiseras.  

Det andra undantaget tar sikte på de allmänna kvittningsförutsättningarna på så 

vis att endast förfallna motfordringar kan användas till kvittning mot en 

förfallen huvudfordran. Motfordringen måste således vara förfallen senast i och 

med att huvudfordringen förfaller för att få användas till kvittning.  

Om förvärvaren inte denuntierar B om överlåtelsen kan B kvitta i sådana 

situationer som huvudfordran förfaller före motfordran så länge motfordran 

förfaller före det att han underrättas om överlåtelsen.
70

 Anta att huvudfordran 

överlåts den 1/1 och förfaller till betalning den 1/2, motfordran förfaller till 

betalning den 10/2. B underrättas om överlåtelsen den 12/2. I Denna situation 

är B alltså oförhindrad att kvitta. Hade C däremot innan den 10/2 denuntierat B 

om överlåtelsen hade kvittning varit utesluten. Är båda fordringarna förfallna 

vid tidpunkten när B underrättas spelar det alltså ingen roll vilken fordran som 

förföll först. B kan därmed medges kvittningsrätt i vissa fall på grund av C:s 

slarv. 

Den kritiska tidpunkten för bedömning över vilka motfordringar som kan 

användas till kvittning sammanfallar oftast med tidpunkten för när B 

denuntierades om överlåtelsen men ske något tidigare om B har vetskap om 

överlåtelsen av fordringen.
71

 

Att fordringarna ska vara förfallna i förhållande till överlåtelsetidpunkten för 

att få användas till kvittning väcker frågan om när en fordring faktiskt förfaller 

till betalning. I allmänhet är det inte förenat med några större svårigheter att 

                                                 

69
 Mellqvist & Person s. 164.  

70
 Mellqvist & Person s. 165.  

71
 Walin SkbrL s. 215. 
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avgöra när en fordran förfaller till betalning, förfallotiden är ofta avtalad.
72

 

Bedömningen när fordran förfaller ska göras utifrån den tidpunkten då 

fordringen överläts – den kritiska tidpunkten. Detta innebär att fordringarnas 

förfallodatum vid den kritiska tidpunkten ska vara bestämda så att om förfall 

inträffar efter överlåtelsen ska motfordran ändå förfalla före huvudfordringen 

för att kvittning ska medges.
73

 

En fordran kan ju däremot existera utan att det är föreskrivet något 

förfallodatum, en sådan fordran förfaller normalt i och med anmodan enligt 5 § 

SkbrL. Ur kvittningshänseende anses dock en sådan fordran vara förfallen 

redan i och med tillkomsten.
74

 Detta innebär att B alltid har kvittningsrätt mot 

C om B:s motfordran är omedelbart uppsägningsbar. Som exempel kan ges att 

A har medel på ett bankkonto hos banken B vilket utgör huvudfordran.
75

 

Banken B har i sin tur givit A ett lån vilket utgör motfordran. Om 

huvudfordran överlåts och B har omedelbar uppsägningsrätt
76

 av den kredit 

som har lämnats till A så bör B kunna kvitta hos C.
77

 

En fordran kan också förfalla i förtid på grund av att överlåtaren till exempel 

försätts i konkurs.
78

 Om överlåtaren A går i konkurs efter överlåtelsen medför 

detta inte att B tillåts kvitta hos förvärvaren C. B kan alltså inte grunda sin 

framtida kvittningsförväntning på överlåtaren A:s eventuella framtida 

konkurs.
79

 Skulle huvudfordringen överlåtas först efter A:s konkurs, alltså av 

A:s konkursbo så skyddas B av bestämmelsen i KL 5:17 3 st. som anger att 

boet ska gottgöra borgenären om överlåtelsen medför att borgenären förlorar 

sin kvittningsrätt. 

                                                 

72
 Walin SkbrL s. 68, Walin anger att skuldebrev vanligen innehåller bestämmelse om 

förfallotiden för fordran. Se även Lindskog s. 487. 
73

 Lindskog s. 487. 
74

 Se Lindskog s. 488 för vidare diskussion. 
75

 Wallin-Norman s. 17f 
76

 Självfallet är det möjligt att avtala om en sådan uppsägningstid mellan parterna med tanke på 

lagens dispositiva karaktär. 
77

 Lindskog s. 488 
78

 Se KL 5:1 
79

 Lindskog s. 490. Eventuellt kanske B med framgång skulle kunna begära återvinning av 

överlåtelsen till C för att sedan kvitta i överlåtaren A:s konkurs, denna fråga lämnas emellertid 

utanför denna uppsats.  
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Vid strikt konnexitet
80

 föreligger i allmänhet en utvidgad kvittningsmöjlighet 

till B:s fördel trots att fordringen uppstod efter överlåtelsetidpunkten enligt 28 

§ SkbrL.
81

 Den utvidgade kvittningsmöjligheten är däremot inte uttryckligen 

reglerad i 28 § SkbrL till motsats från 18 § 2 st. SkbrL. Som exempel kan ges 

situationer där den ena fordran ursprungligen avsåg köp av byggtjänster som 

senare visar var felaktigt utförda. B kan i sådant fall ha fått en 

skadeståndsfordran på A. Hade fordringen inte överlåtits så hade i allmänhet B 

haft detentionsrätt för sin egen prestation varför det är naturligt att B ska ha det 

även i de situationer som fordran har överlåtits.
82

  

3.2.2 Löpande huvudfordring 

Vid löpande fordringar förhåller det sig annorlunda än vid enkla fordringar. 

Huvudregeln vid överlåtelse av löpande fordringar är att kvittning inte är 

tillåten mot förvärvaren. Anledning till att kvittningsrätten är inskränkt i detta 

fall är för att öka de löpande skuldebrevens negotiabilitet.
83

 18 § SkbrL 

uppställer dock två undantagsfall där kvittning kan komma att medges. 

Förutom dessa två undantag ska även övriga förutsättningar för kvittning vara 

uppfyllda.
84

 Det torde dessutom vara så att 28 § SkbrL även utgör en 

begränsning gällande B:s kvittningsrätt vid överlåtelser av löpande 

skuldebrev.
85

 

Det första undantaget utrycks i 18 § 1 st. SkbrL och är hänförligt till om 

indrivningen av motfordringen äventyras genom överlåtelsen. I sådant fall kan 

kvittning komma att medges förutsatt att: 

 Motfordrans indrivande skulle äventyras genom kvittningsrättens 

upphörande och 

                                                 

80
 Se dock Lindskog s. 495 som menar att prövningen huruvida B ska medges kvittningsrätt när 

konnexiteten inte är strikt bör göras utifrån om A vid den kritiska tidpunkten hade möjlighet att 

driva in huvudfordran oaktat motfordrans existens, i sådana fall bör kvittning ej medges. 
81

 Sigeman s. 208f, se även RH 2002:17 kvittning medgavs trots att motfordran hade uppstått 

först efter att B hade underrättats om överlåtelsen, förhållandet att det rörde sig om strikt 

konnexitet har varit avgörande. 
82

 Sigeman s. 204f. 
83

 Walin SkbrL s. 172f. 
84

 Walin SkbrL s. 173. 
85

 Lindskog s. 499f.  
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 C uppenbarligen insåg detta då fordringen förvärvades. 

Om B innehar en motfordran mot A och denna fordran genom överlåtelsen 

kommer att äventyras och C uppenbarligen insåg detta så kan kvittning komma 

att medges. Att C ska ha kännedom om motfordringen och dess äventyrande är 

emellertid ett högt ställt krav som i princip förutsätter att A är nära nog 

konkursmässig. Det är inte tillräckligt med att det finns en viss risk för att 

motfordringen genom överlåtelsen kommer att äventyras utan det förutsätts att 

det föreligger en stark sannolikhet.
86

 Om den motfordran som görs gällande 

kvittningsvis omfattas av de kvittningshinder som KL 5:15 och 5:16 uppställer 

är det inte heller möjligt att kvitta eftersom det då inte föreligger något 

äventyrande av motfordringen.
87

  

Tidpunkten för bedömningen av när fordran verkligen äventyras är densamma 

som den kritiska tidpunkten i 28 § SkbrL. Händelser som inträffar efter denna 

tidpunkt som kan komma att äventyra motfordringen ska alltså inte tas i 

beaktande.
88

 Har B full säkerhet för sin fordran kan kvittningsrätt inte medges 

eftersom B:s motfordran då inte äventyras.
89

 

Förutom vad som har sagts ovan ska även C ha haft full insikt om att 

kvittningsrättens upphörande medför att motfordran riskeras.
90

 C behöver inte 

ha haft kunskap om alla de nödvändiga kvittningsförutsättningarna utan det 

torde räcka med att C har vetskap om att motfordringen existerar.
91

 

Det andra undantaget uttrycks i 18 § 2 st. SkbrL. Enligt 18 § 2 st. SkbrL ökar 

B:s omsättningsskydd när det finns ett samband mellan motfordran och 

huvudfordran. För att det ska föreligga erforderlig konnexitet enligt 18 § 2 st. 

SkbrL förutsätts det att huvudfordran och motfordran kommer ur samma 

                                                 

86
 Lindskog s. 501, Walin SkbrL 173. 

87
 Walin SkbrL s. 173. 

88
 Lindskog s. 500f. 

89
 Lindskog s. 502, Walin SkbrL s. 173. 

90
 Lindskog s. 503f. 

91
 Lindskog s. 505. 
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rättsförhållande, alltså ur motsående förpliktelser.
92

 Kvittningsrätten förutsätter 

dock att C inte har varit i god tro enligt 15 § SkbrL. 

I NJA 1985 s. 121 medgavs kvittning mot ett pantsatt löpande skuldebrev. B 

hade förvärvat A:s rörelse varpå A hade förpliktat sig att betala visa 

ersättningar för de anställda i företaget fram till en viss tidpunkt, samt 

ersättning för nyttjandet av en maskinpark. Båda dessa fordringar ansågs ha ett 

så nära samband med förvärvet att de måste sägas grunda sig på samma 

rättsförhållande. Det förelåg konnexitet mellan fordringarna.
93

  

En invändning enligt 18 § 2 st. SkbrL hör dock till de exstingibla 

invändningarna enligt 15 § SkbrL. Detta innebär att en sådan invändning 

endast kommer att få genomslag om förvärvaren C inte har varit i god tro 

beträffande omständigheten som invändningen vilar på. Vad som utgör god tro 

bestäms negativt i 15 § SkbrL 2st. vilken anger att C inte ska anses ha varit i 

god tro om C kände till omständigheterna som invändningen grundades på eller 

hade skälig anledning till misstanke därom. 

Som exempel kan ges att C vet att A har gjort sig skyldig till kontraktsbrott 

gentemot B. Ett annat exempel är att C vet om att B har reklamerat en vara i 

förhållande till A.
94

 

3.2.3 Slutsats 

Skillnaden mellan enkla och löpande skuldebrev vid cession illustrerar på ett 

bra sätt styrkan i kvittningsrätten. Vid enkla fordringar skyddas B:s förväntade 

kvittningsrätt i hög utsträckning medans B kommer att bli beroende av C:s 

insikt i fordringsförhållandena gällande löpande fordringar.  

Anta då att A är insolvent, vid enkla fordringar kommer B under vissa 

förutsättningar tillåts att kvitta och vid löpande fordringar kommer B sannolikt 
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 Lindskog s. 510f. 
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 Lindskog s. 511, Lindskog menar att motfordran avseende maskinuthyrningen inte uppfyller 

de erforderliga kraven för konnexitet. 
94

 Walin SkbrL s. 149. 



37 

 

att förhindras från att kvitta vilket kan få stora konsekvenser för B som tvingas 

betala till C och få lite eller inget för sin motfordran från A.  

Det är även mot denna bakgrund som kvittningsrätten i konkurs har kritiserats. 

B:s kvittningsrätt är ju i mångt och mycket beroende av att hans motfordran 

förfaller före huvudfordran. 

3.3 Pantsättning av huvudfordran 

Pantsättning kan betecknas som en villkorlig överlåtelse, men ska inte likställas 

med överlåtelse.
95

 För att B ska kunna kvitta med sin motfordran hos A, mot 

panthavaren C gäller samma bestämmelser som vid överlåtelser enligt 10 § 

SkbrL. Hur B:s kvittningsrätt är skyddad vid överlåtelser har diskuterats i 

avsnitt 3.2.  Eftersom reglerna är desamma vid pantsättning som vid överlåtelse 

kommer detta avsnitt att behandla hur pantsättning inverkar på B:s 

kvittningsrätt om denna annars saknar omsättningsskydd, till exempel som vid 

löpande fordringar som har diskuterats i avsnitt 3.2.2. 

Frågan blir som mest aktuell när A har pantsatt sin huvudfordran till C som 

säkerhet för pantfordran till ett belopp som understiger huvudfordran. Detta 

medför i sin tur att det uppstår ett överhypotek. B måste då betala det belopp 

som pantfordringen avser till C men kan därefter kvitta hos A eftersom 

panträtten upphör när fordringen är betald.
96

 C kan dock ha indrivningsrätt
97

 

för hela fordringen varpå en intressekonflikt mellan B och C uppstår. B vill 

kunna kvitta mot överhypoteket i fordringen om A är insolvent och C kan ha 

intresse av att driva in fordringen så att det uppstår en redovisningsskuld till A 

om C också har motfordringar mot A.  

Intressekonflikten bottnar således i huruvida pantsättningen medför att hela 

huvudfordran är skyddad från kvittningsinvändningar eller endast den del som 

avser pantfordran, alltså om B kan kvitta mot överhypoteket.
98

 Med hänsyn till 
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 Walin SkbrL s. 99 
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 Lindskog s. 520. 

97
 Till exempel ett factoringupplägg där A pantsätter sina kundfordringar till C och C svarar för 
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att den ursprungliga pantsättning endast avser att fungera som säkerhet för 

pantfordran bör B:s intresse av att få kvitta väga tyngre i detta fall. B bör 

således få kvitta mot huvudfordrans överhypotek så länge C:s säkerhet i denna 

garanteras.
99

 Det kan alltså ligga i B:s intresse att genomföra en sådan kvittning 

om A är eller befaras bli insolvent. Detta förutsätter dock att övriga 

förutsättningar för kvittning är uppfyllda i förhållande till A. 

3.4 Utmätning med mera 

3.4.1 Utmätning av huvudfordran 

Eftersom en fordran utgör en tillgång för gäldenären kan denna komma att bli 

föremål för en exekutiv åtgärd i form av utmätning. Utmätningen av en 

huvudfordran medför att B istället ska betala till Kronofogdemyndigheten eller 

till den som Kronofogdemyndigheten anger enligt UB 6:3. Det är alltså fråga 

om en typ av borgenärsbyte. Löpande fordringar ska tas i förvar enligt UB 6:2. 

Huvudfordringen ska i första hand drivas in enligt UB 9:11, detta innebär att 

skulden drivs in när den förfaller och B betalar till Kronofogdemyndigheten. I 

de situationer som huvudfordran förfaller långt fram finns det möjlighet för 

Kronofogdemyndigheten enligt UB 9:12 att träffa avtal med gäldenären om 

betalning i förtid. Kronofogdemyndigheten kan dessutom sälja fordringen 

enligt UB 9:13.  

Allmänt kan sägas att B på grund av utmätning inte ska hamna i en bättre 

ställning än vad som hade varit fallet om någon utmätning aldrig hade skett. 

Detta innebär att de kvittningshinder som kan tänkas föreligga mellan A och B 

består trots utmätningen.
100

  

Om B har en motfordran mot A kan B tänkas vilja fullgöra den utmätta 

huvudfordringen genom kvittning hos C. HD har i domskälen till NJA 1985 s. 

223 angett att vid kvittning mot utmätt enkel fordran tillämpas 28 § SkbrL. I 

det ovan nämnda avgörandet hade en enkel fordran tagits i anspråk genom 
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betalningssäkring. Sekundogäldenären (B) åberopade kvittningsvis en 

motfordran förvärvad efter det att sekundogäldenären (B) hade delgivits 

betalningsförbud enligt UB 6:3. HD kom att tillämpa 28 § SkbrL analogt, 

kvittning var därför inte tillåten.  

Det är således fullt möjligt att fullgöra huvudfordringen kvittningsvis så länge 

förhållandena inte är sådana som beskrivs i 28 § SkbrL vilka har diskuterats i 

avsnitt 3.2.1. B:s kvittningsrätt skyddas därmed på samma sätt som om det 

vore fråga om en överlåtelse av en enkel fordran.  

Vid utmätning av enkel fordran är det alltså B:s kännedom om utmätningen – 

vilken kan inträffa före tidpunkten då B delges enligt UB 6:3 – istället för 

överlåtelsen som utgör det subjektiva rekvisitet enligt 28 § SkbrL vilket kan 

komma att begränsa de fordringar B kan göra gällande kvittningsvis. 

I NJA 1985 s. 468 togs en fordran i form av ett löpande skuldebrev i anspråk 

genom betalningssäkring. B åberopade kvittningsvis en motfordan hos A 

gentemot Kronofogdemyndigheten. HD diskuterar i målet huruvida 18 § SkbrL 

eller 28 § SkbrL ska vara tillämplig gällande utmätning av löpande fordringar – 

18 § SkbrL är ju trots allt generösare till sin utformning än 28 § SkbrL –  men 

kommer fram till att ”en regel av denna innebörd ter sig inte heller påkallad av 

hänsyn till sekundogäldenären (B), som normalt måste räkna med risken att det 

löpande skuldebrev han utfärdat blir överlåtet med påföljd att han väsentligen 

går miste om sin kvittningsrätt.” Detta innebär att den löpande fordringen 

bibehåller sin karaktär av löpande fordring även vid utmätning med alla de 

fördelar detta innebär för den utmätningsberättigade.  

HD har således jämställt utmätning med överlåtelse av löpande fordringar 

vilket får effekten att utmätningsborgenären tillskrivs samma skydd som om 

det vore en vanlig överlåtelse. Det kan ifrågasättas om det verkligen är befogat 

att utmätningsborgenären tillskrivs samma skydd som vid överlåtelser av 

löpande fordringar. Det skydd som uppställs för förvärvaren av en löpande 
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fordran är delvis till för att underlätta för omsättningen.
101

 Vid utmätning är det 

ju inte fråga omsättning och därmed kan det sättas i fråga det skydd som följer 

av omsättningsintresset ska följa med skuldebrevet även vid utmätning. HD 

synes emellertid fästa vikt vid stadgandet i UB 6:2 som anger att gäldenären 

(B) inte behöver underrättas om åtgärden att ett löpande skuldebrev har tagits i 

förvar, därmed skulle det vålla problem om 28 § SkbrL tillämpades istället 

eftersom B då skulle ha möjlighet att förvärva motfordringar för att fullgöra 

huvudfordran. 

I övrigt hänvisas till avsnitt 3.2.2 för diskussion om kvittningsreglerna i 

förhållande till löpande fordringar. 

B kan dock ställas inför en komplicerad situation om motfordringen som B har 

av någon anledning inte går att kvitta med efter utmätningen. När 

huvudfordringen mäts ut och B meddelas om detta ger det en signal om att A är 

insolvent och ett incitament att försätta A i konkurs. Konkursen medför ju att 

motfordringen att förfaller till betalning. B riskerar annars få betala 

huvudfordran och sedan få väldigt liten eller ingen utdelning alls för sin 

motfordran vid A:s eventuella konkurs.  

Lyckas B istället försätta A i konkurs strax efter utmätningen aktualiseras 

återvinningsgrunden i KL 4:13 vilket medför att den utmätta fordringen ska gå 

åter till A:s konkursbo. Efter att huvudfordringen återvunnits hamnar ju B i ett 

bättre läge eftersom de generösare reglerna i KL 5:15 aktualiseras till B:s 

fördel.
102

 B kan då trots den tidigare utmätningen tillåtas kvitta med en fordran 

som utom konkurs hade varit utesluten.  

                                                 

101
 Lindskog s. 497 not 1536, omsättningsintresset grundar sig på samhällsekonomiska 

intressen. Se dock Håstad s. 94 det kan visserligen argumenteras för att ett effektivt sätt att få 

betalt genom utmätning även är en av beståndsdelarna i ett rörligt kreditliv. Se även Gregow s. 

21. 
102

 Det kan kanske diskuteras huruvida detta agerande i sig skulle vara otillbörligt om B söker 

att sätta A i konkurs i ett tydligt kvittningssyfte. B har ju egentligen inte haft någon befogad 

kvittningsförväntan. Enligt den doktrin och med hänsyn till de avgöranden som behandlar 

otillbörlighet i kvittningssyfte torde detta dock inte utgöra något hinder. Lyckas B försätta A i 

konkurs var ju A ändå konkursmässig vilket med största sannolikhet medför att agerandet i sig 

inte är otillbörligt. För vidare diskussion om otillbörlighet i kvittningssyfte se avsnitt 2.12. 
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3.4.2. Kvarstad 

Det kan tänkas att en gäldenär som är insolvent på ett eller annat sätt kan 

komma att få sina tillgångar belagda med kvarstad. Kvarstad är ett beslut av 

domstol under målets handläggning som innebär att kronofogdemyndigheten 

kan säkerställa egendom så att inte motparten säljer den eller på annat sätt 

äventyrar kärandens rätt. Eftersom en fordran utgör en tillgång kan denna 

enligt RB 15:1 kan denna fordran beläggas med kvarstad. Ett kvarstadsbeslut 

innebär att gäldenärens rådighet över egendomen inskränks men innebär inte 

heller någon förmånsrätt för den vars fordran kvarstaden ska fungera som 

säkerhet för.
103

  

B bör således kunna kvitta i samma utsträckning som vid vanlig civilrättslig 

kvittning, dock med den begränsning som följer av KL 5:16 1 st. Istället för att 

det subjektiva rekvisitet knyts till A:s insolvens ska det bedömas utifrån 

kvarstaden.
104

 KL 5:16 1 st. diskuteras under avsnitt 3.5.3. 

3.5 Återvinning och liknande bestämmelser 

3.5.1 Allmänt om återvinning 

För att kunna analysera kvittningsrättens borgenärsskydd måste även de 

bestämmelser som kan bryta igenom annars giltiga transaktioner behandlas. 

Konkurslagens regler om återvinning kan medföra att sakrättsligt skyddade 

transaktioner går åter under förutsättning att transaktionen har haft ett visst 

bestämt samband med konkursgäldenärens insolvens.
105

 Bestämmelserna om 

återvinning i konkurs kan även komma att påverka huruvida en före konkursen 

vidtagen kvittning eller möjligheten för borgenären att kvitta i konkursen är 

giltig eller ej. En förutsättning för att reglerna i överhuvudtaget ska komma till 

användning är således att gäldenären är försatt i konkurs.
106

  

Reglerna om återvinning syftar till: 
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 Att förhindra en kapplöpning mellan borgenärerna om gäldenärens 

tillgångar. 

 Att bibehålla principen om likabehandling 

 Ge rådrum för att söka andra lösningar i en insolvenssituation. 

 Trygga borgenärerna från att gäldenären gör sina tillgångar 

otillgängliga. 

 Reglerna har en preventiv effekt på så sätt att en viss transaktion kan 

komma att underlåtas eftersom den i ett senare skede annars kommer att 

återvinnas.
107

 

Verkan av återvinning är enligt KL 4:14 att den egendom som gäldenären har 

utgett ska återbäras till konkursboet. En huvudfordran som uppkommer med 

anledning av återvinning kan inte infrias kvittningsvis.
108

 

3.5.2 Nackdelsrekvisitet 

En förutsättning för att återvinningsbestämmelserna ska aktualiseras är att 

rättshandlingen har varit till nackdel för borgenärerna, har gäldenären fått 

fullgott vederlag för sin prestation kan således inte återvinningsbestämmelserna 

aktualiseras.
109

 Att rättshandlingen förutsätter att en nackdel har uppstått för 

borgenärerna framgår inte av lagtexten men av förarbetena till bestämmels-

erna.
110

 Med nackdel menas att gäldenärens ekonomiska ställning på något sätt 

försämras och att denna försämring har lett till en nackdel för åtminstone en 

enda borgenär.
111

 Återvinningsreglerna är i sin tur uppdelade i en subjektiv 

återvinningsbestämmelse i form av KL 4:5 och de övriga som klassificeras som 

de objektiva återvinningsbestämmelserna. För återvinning enligt KL 4:5 krävs 

endast en indirekt nackdel och för de andra bestämmelserna en direkt nackdel.
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nackdel föreligger för åtminstone någon enda borgenär. 
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112
 Att redogöra för återvinningsbestämmelsen i KL 4:5 ligger dock utanför 

ramen för denna uppsats. 

3.5.3 Förvärv av motfordringar i kvittningssyfte 

För att kvittning i konkurs ska medges förutsätts enligt huvudregeln att 

fordringarna stod emot varandra vid konkursbeslutet. KL 5:16 uppställer 

begränsningar – liknande de vid återvinning
113

 – gällande förvärvade 

fordringar och betalning med annat än sedvanliga betalningsmedel. 

Lagrummets första stycke är indelat i två delar, dels ett subjektivt rekvisit och 

dels ett objektivt rekvisit. 

Lagrummet har tillkommit
114

 för att förhindra situationen att B som inte 

innehar en motfordran men har en huvudfordran mot sig inte före konkursen 

ska kunna förvärva motfordringar från C och kvitta mot huvudfordran hos A. 

Lagrummet erbjuder således ett skydd för övriga borgenärer i konkursen på så 

vis att det uppställer ett skydd för huvudfordringen som tillgång i 

konkursboet.
115

 Nedan följer en figur för att illustrera förhållandet. 

 

 

 

 

 

Bestämmelsen har på så sätt en liknande funktion som 28 § SkbrL. Som 

tidigare har nämnts är utdelning till oprioriterade borgenärer i allmänhet 

mycket liten. Skulle då B kunna förvärva motfordringar mot A från C skulle B 

troligen kunna köpa dessa till ett mycket bra pris och på så sätt infria A:s 
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huvudfordran billigt genom kvittning.
116

 C torde ha ett intresse av att sälja sin 

motfordran till B billigt om C är oprioriterad i A:s konkurs eftersom C då 

sannolikt kan få mer för sin fordran än vad denna skulle få i som oprioriterad i 

A:s konkurs. För B:s del torde samma gälla, ju billigare B kvittningsvis kan 

infria huvudfordran genom förvärv från C desto bättre för B:s del. Det är 

således denna typ av otillbörliga dispositioner som KL 5:16 1 st. ämnar reglera. 

Utan denna möjlighet att neka kvittning i konkurs skulle kvittningsinstitutet 

enkelt kunna missbrukas.
117

 

Den objektiva delen av lagrummet föreskriver att en fordran som har förvärvats 

senare än tre månader före den i KL 4:2 angivna fristdagen inte får användas 

till kvittning om förvärvet inte med hänsyn till omständigheterna kan anses 

ordinärt. I förhållande till den i 28 § SkbrL diskuterade liknande 

begränsningen är KL 5:16 1 st. utökad. Det krävs ingen insikt från B:s sida 

gällande A:s eventuella insolvens för förvärv inom den föreskrivna tidsfristen 

utan det antas att en överåtelse så nära inpå konkursen regelmässigt syftar till 

en oberättigad kvittning.
118

  

Tidpunkten ska bedömdas utifrån när fordringen förvärvades civilrättsligt och 

inte när förvärvet vann sakrättsligt skydd, det ankommer på borgenären att 

styrka när denne förvärvade fordringen.
119

 Detta innebär att tidpunkten för 

förvärvet är densamma som när det för avtalet föreligger en bindande 

viljeförklaring.
120

 I regel sker denuntiation men det är alltså tidpunkten för 

avtalet mellan B och C som är avgörande i förhållande till tidsfristen och inte 

denuntiationen. 

Vad som är ett ordinärt förvärv torde vara att bedöma efter samma principer 

som gäller vid återvinning enligt KL 4:10. Detta innebär att förvärv som är ett 

led i en transaktion som inte har något med A att göra tillhör ordinära förvärv. 

Som exempel kan ges factoringupplägg eller situationer där överlåtelsen är två 
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sidor av ett och samma mellanhavande som inte kan skiljas från varandra.
121

 

För dessa typer av överlåtelser gäller således inte samma begränsning som för 

övriga förvärv. 

KL 5:16  1st. föreskriver även utöver vad som gäller för fordringar som 

förvärvats inom den av lagrummet föreskrivna fristen en subjektiv regel vilken 

förhindrar användandet av en motfordran till kvittning om förvärvaren hade 

skälig anledning att anta att A var insolvent när fordringen förvärvades.
 
 För 

dessa typer av förvärv gäller ingen tidsfrist men om A efter att fordringen 

förvärvades återigen blir solvent så är det möjligt att kvitta med den förvärvade 

motfordringen trots B:s eventuella kunskap om A:s insolvens vid 

förvärvstillfället.
122

 Det åligger A:s konkursbo att bevisa att B har haft vetskap 

om A:s insolvens.
123

  

Innebörden av att KL 5:16 1 st. kan göras gällande av konkursboet blir således 

att B blir tvungen att betala huvudfordringen utan möjlighet till kvittning i A:s 

konkurs. 

B:s möjligheter att nära inpå A:s konkurs förvärva motfordringar i syfte att 

fullgöra huvudfordran så billigt som möjligt är därmed kraftigt avskurna. 

3.5.4 Skuldsättning enligt KL 5:16 2 st. 

KL 5:16 2 st. föreskriver att en borgenär som har satt sig i skuld till gäldenären 

under sådana omständigheter att det är att jämställa med en betalning med 

annat än sedvanliga betalningsmedel inte får kvitta i den mån en sådan 

betalning hade kunnat bli föremål för återvinning. Bestämmelsen är 

sammankopplad med KL 4:10. KL 4:10 tar sikte på kvittning företagen före 

konkursen och KL 5:16 2 st. på fordringar som kan medföra kvittningsrätt i 

konkurs.  

Situationen som beskrivs är den att B, som redan har en motfordran mot A, 

sätter sig i skuld till A för att tillskapa en huvudfordran och nyttja sin 
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kvittningsrätt som betalning av huvudfordran vid A:s konkurs. 

Kvittningsförbudet i denna situation gäller under fyra förutsättningar:
124

  

1. Syftet med skuldesättningen ska ha varit att borgenären skulle få betalt 

för sin gamla fordran.  

2. Skuldesättningen ska ha skett genom en aktiv handling.  

3. Betalning som sker genom skuldsättningen och den efterföljande 

betalningen ska kunna jämställas med en osedvanlig betalning.  

4. Förutsättningarna i 1-3 ska vara återvinningsbar enligt 4 kap. KL. 

Gällande 1) betalning och 2) aktiv skuldsättning kan sägas att det förutsätter att 

borgenären har varit medveten om att hans agerande kommer att försätta 

honom i skuld till gäldenären. Det är således inte fråga om en aktiv 

skuldsättning om B råkar i skuld till A på grund av en icke medveten 

skadeståndsvållande handling. Är borgenären däremot medveten om att hans 

förfarande leder till att han hamnar i skuld till A är skuldsättningen tillräckligt 

aktiv för att omfattas av bestämmelsen.
125

 Har B varit medveten om A:s 

insolvens vid skuldsättningen presumeras betalningssyfte.
126

  

Vid beaktande av 3) vad som utgör en osedvanlig betalning ska hela 

förfarandet granskas, det vill säga både skuldsättningen och kvittningen. 

Gäldenärens (A:s) prestation – varorna eller tjänsterna – anses utgöra själva 

betalningsmedlet för B:s motfordran i transaktionen. En betalning som utgörs 

av varor eller tjänster för en fordran ses i allmänhet som betalning med 

osedvanliga betalningsmedel. Som ett exempel kan ges A som vid tidpunkten 

är insolvent eller står inför att bli insolvent och som står i skuld till B säljer 

varor till B som denne egentligen inte har någon nytta av. B kanske utför 

montagearbeten åt A som är grossist inom elektronikbranschen, B köper sedan 

upp ett hundratal mobiltelefoner  från A.
127

 Mobiltelefonerna levereras sedan 

på kredit till B. Detta i sig skapar de nödvändiga förutsättningarna som normalt 

krävs enligt KL 5:15 för att B ska kunna kvitta i A:s konkurs. Transaktionen 

                                                 

124
 Renman s. 197, Lennander s. 264ff, Lindskog s. 777 som dock delar in förutsättningarna i 

tre rekvisit. 
125

 Renman s. 195ff, Lennander s. 266. 
126

 Renman s. 198. 
127

 Lennander s. 266. 
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har ju dock haft till syfte att ge B betalt för sin fordran framför övriga 

borgenärer. Sannolikt kan det inte anses vara branschvana att få betalt för 

montagearbeten med mobiltelefoner.
128

 Liknande gäller om A istället beviljar 

B ett lån som betalning för motfordran.
129

  

I NJA 1998 s. 487 aktualiserades frågan om vad som utgör en osedvanlig 

betalning. Ett bolag skuldesatte sig till ett närståendebolag genom köp av varor. 

Skulden kom därefter att kvittas mot fordringar som bolaget hade på 

närståendebolaget. Närståendebolaget gick sedan i konkurs men transaktionen 

kunde återvinnas även om transaktionsupplägget inte hade avvikit från vad 

som var normalt mellan bolagen. HD bedömde att transaktionen hade skett 

nära inpå konkursen och att priserna för varorna hade satts olika beroende av 

vem som stod som köpare respektive säljare. På så sätt hade bolaget gynnats på 

bekostnad av närståendebolagets övriga borgenärer. 

Att den tänkta betalning 4) skulle ha kunnat återvinnas betyder att en särskild 

återvinningsgrund ska föreligga. Enligt ordalydelsen gällande annat än 

sedvanliga betalningsmedel faller det sig naturligt att bestämmelsen åsyftar KL 

4:10. Så är emellertid inte fallet utan vilken återvinningsbestämmelse som 

helst
130

 kan göras gällande men KL 4:10 ligger som sagt närmast till hands.  

Innebörden av KL 5:16 2 st. om den kan göras gällande är således att B nekas 

kvittning i A:s konkurs och får nöja sig med den utdelning som de övriga 

borgenärskollektivet erhåller.  

3.5.5 Återvinning av företagen kvittning 

Kvittningen som är vidtagen före konkursen kan också bli föremål för 

återvinning enligt KL 4:10 2 st. När en sådan kvittning ska angripas med 

återvinningsbestämmelserna måste först frågan huruvida en sådan kvittning 

hade varit tillåten i konkursen besvaras. Hade den företagna kvittningen varit 

                                                 

128
 Lennander s. 220ff, branschvana kan annars vara en sådan omständighet som medför att 

något som vid först anblick ser ut som en osedvanlig betalning inte är det. 
129

 Lennander s. 267. 
130

 Lindskog s. 783, Lennander s. 265. Se även NJA 1998 s. 487 där KL 4:5 användes för att 

återvinna den företagna kvittningen med hänvisningar till KL 5:16 2 st. 
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tillåten i konkursen föreligger ju ingen nackdel för de övriga borgenärerna.
131

 

Således ska bedömningen göras utifrån KL 5:15 och 5:16 vilket innebär att 

reglerna om kvittning i konkurs också gäller en tid före konkursen.
132

  

Bestämmelsen i KL 4:10 1 st. som tar sikte på betalning före konkursen gäller 

under tre förutsättningar: 

 Betalningen har skett med osedvanliga betalningsmedel, 

 i förtid eller 

 till ett avsevärt belopp. 

I allmänhet torde återvinning av företagen kvittning oftast aktualiseras när det 

är frågan om osedvanliga betalningsmedel eftersom bestämmelserna om 

betalning är strängare mot borgenären än vad bestämmelserna om kvittning 

är.
133

 Gällande rätten att kvitta i förtid eller till avsevärda belopp torde dessa 

endast vara återvinningsbara om de på grund av sin beskaffenhet är uteslutna i 

konkursen.
134

 Om kvittningen sker i förtid eller till avsevärda belopp utan att 

det finns hinder på grund av dess beskaffenhet kan detta ses som en förtida 

avveckling av skuldförhållandet vilket är önskvärt från boets sida. De 

inskränkningar som görs i rätten att kvitta i konkurs är i första hand till för att 

förhindra ett otillbörligt skapande av en kvittningssituation.
135

 Återvinnings-

fristen för företagna kvittningar ska beräknas utifrån tidpunkten för 

kvittningen
136

 och kan kvittning inte ske ska borgenären behandlas som om att 

han har fått betalt för en oprioriterad fordran.
137
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 Lindskog s. 790f. 

132
 Lindskog s. 791. 

133
 Lennander s. 271. 

134
 Lennander s. 269. 
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 Lennander s. 271. 
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 Lennander s. 270. 
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4 Kvittningsinstitutet och dess säkerhetsfunktion 

4.1 Allmänt 

Som visats i del 3 är de flesta vid första anblick tänkbara attraktiva sätten att 

nyttja kvittningsrätten vid A:s insolvens kraftigt avskurna. Denna del av 

uppsatsen syftar därmed till att analysera kvittningsrätten i förhållande till 

andra sakrätter och vilka fördelar kvittningsrätten ändå kan fylla vid A:s 

insolvens. 

4.2 Kvittningsinstitutets funktion 

4.2.1 Obligationsrättsliga funktionen 

Kvittningen är som tidigare nämnts en sorts självexekution vilket medför att 

kvittningsinstitutet har en sorts auktoritetsfunktion i förhållandet mellan A och 

B. Det kan sägas att det ur samhällelig synpunkt är av vikt att skulder gäldas 

när de förfaller. Auktoritetsfunktionen av kvittningsrätten främjar således 

rättsordningens upprätthållande av denna viktiga princip, speciellt i de fall som 

A inte vill betala motfordran men kräver B på huvudfordran.
138

 

När en kvittning genomförs och huvudfordran och motfordran räknas av från 

varandra ”sparas” en betalning in. På så sätt minskas parternas behov av att 

reglera sina mellanhavanden gällande betalningar. Detta brukar hänföras till 

bekvämlighetshänsynen
139

 eller clearingeffekten.
140

 Att kvittningen skulle ha 

denna positiva effekt kan emellertid inte tillmätas några större samhälleliga 

vinningar eftersom det är mycket enkelt att genomföra en betalning för att 

reglera ett ömsesidigt fordringsförhållande. Omvänt kan kvittningsinstitutet 

sägas ha en sorts påtryckningsfunktion på så sätt att A kommer att anpassa sitt 

                                                 

138
 Lindskog s. 58f. 

139
 Lindskog s. 59. 

140
 Sigeman s. 182. 
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agerande utifrån kvittningsinstitutets existens eftersom det försvårar för A att 

dröja med betalning av motfordran. 
141

 

Utöver detta kan det anföras att kvittningsinstitutet har besparingseffekter och 

att institutet i sig tar hänsyn till B:s likviditetsbehov eftersom B inte behöver 

ligga ute med pengar om A inte betalar för motfordran, vilket hade varit fallet 

om B var tvungen att betala för huvudfordran.
142

 

4.2.2 Sakrättsliga funktionen 

Kvittningsrätten kan ses som ett obligationsrättsligt förhållande mellan två 

parter med vissa sakrättsliga effekter. Ett sätt att uppdela obligationsrätt och 

sakrätt är att den förra rör rättigheter som medför rättsverkningar bara emellan 

parter i ett fordringsförhållande, medan den senare rör rättigheter som har 

verkan emot tredje man.
143

  

Kvittningsrättens borgenärs- och omsättningsskydd har diskuterats i 

förgegående av avsnitt varför det inte finns någon anledning att i denna del 

fördjupa sig i de intressekonflikter som kan uppstå. Kortfattat kan dock sägas 

att mot B:s intresse av borgenärs- och omsättningsskydd står borgenärsintresset 

och omsättningsintresset. Det vill säga att det ligger i övriga borgenärer till A:s 

intresse att B ej medges kvittningsrätt. Kvittningsrätten erbjuder ju ett sätt för 

B att ta huvudfordran i anspråk som säkerhet för sin motfordran vilket ger 

upphov till en intressekonflikt.
144

 Huvudfordran utgör ju en tillgång för den 

insolvente A. 

De parter som således aktualiserar det sakrättsliga skyddet för kvittningsrätten 

är förvärvare av samma rättighet, eller ur kvittningsrättsligt perspektiv, de 

borgenärer som söker att ta huvudfordran i anspråk för att få betalt. Som 

exempel kan ges förvärvaren av en fordran vid cession eller gäldenärens övriga 

borgenärer vid konkurs.
145

 Eftersom kvittningsrätten, som visats i del 2 och 3 i 
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under vissa förutsättningar skyddas i dessa situationer kan man tala om 

kvittningsrätten som en sådan rättighet som kan ha ett sakrättsligt skydd. 

4.2.3 Förmånsrättslagens funktion i förhållande till kvittningsrätten  

Förmånsrättslagen erbjuder enligt 1 § FRL skydd för den förmånsberättigade 

vid gäldenärens konkurs eller utmätning. De olika förmånsrätterna är enligt 2 § 

FRL uppdelade på särskilda och allmänna förmånsrätter. De särskilda 

förmånsrätterna gäller både vid konkurs och vid utmätning och endast i viss 

egendom, till exempel panträtten. De allmänna förmånsrätterna gäller endast 

vid konkurs men i all egendom tillhörande gäldenären.  

Det skydd som förmånsrättslagen erbjuder ger den förmånsberättigade 

borgenären en prioriterad ställning gentemot andra borgenärer vilket innebär 

att borgenärens fordran mot gäldenären är säkrad.
146

 Ett annat sätt att omnämna 

dessa sakrätter är säkerhetsrätter. 

I allmänhet förutsätts någon form av sakrättsligt moment
147

 för att borgenären 

ska vara skyddad från anspråk från andra borgenärer som riktas mot 

gäldenären. Det sakrättsliga momentet är således en förutsättning för att 

borgenären ska erhålla den prioriterade ställning som förmånsrättslagen 

erbjuder inom ramen för de särskilda förmånsrätterna. Kvittningsrättens 

sakrättsliga skydd är beroende av fler faktorer än ett enskilt moment. Något 

förenklat kan de dock sägas att kvittningsrättens sakrättsliga skydd uppstår när 

motfordran har förfallit till betalning alternativt när A har försatts i konkurs, 

under förutsättning att inga andra hinder finns för kvittningen. 

Kvittning som säkerhetsrätt är inte ett enligt numerus clauses sakrättsligt 

skyddat anspråk i traditionell mening men ges trots detta en liknande funktion 

genom regleringen i KL 5:15-17 och invändningsreglerna i 
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 Millqvist s. 159f. 
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 För en tabell över de sakrättsliga momenten för olika typer av förmånsrätter se Millqvist s. 

162ff. 
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skuldebrevslagen.
148

 Kvittningsrätten kan närmast liknas med en form av 

panträtt,
149

 där den säkerhetsrättsliga aspekten ligger i att B söker att ta 

huvudfordran i anspråk för sin egen motfordran.
150

 Detta medför att den 

kvittningsberättigade är prioriterad – eller har en form av förmånsrätt om man 

så vill – i händelse av gäldenärens konkurs.
151

  

3 § FRL anger att den förmånsrätt som borgenären har förvärvat består trots att 

fordringen överlåts, utmäts eller på annat sätt övergår till annan. Det är alltså 

möjligt för den borgenär som har en fordran förenad med förmånsrätt att 

överlåta denna tillsammans med förmånsrätten till tredje man. På så sätt är 

förmånsberättigade fordringar omsättningsbara utan att det är till nackdel för 

förvärvaren. Förvärvaren hamnar ju i samma prioriterade ställning som den 

ursprunglige borgenären har haft.  

Detsamma kan däremot inte sägas om den säkerhet som följer av 

kvittningsrätten. Kvittningsrätten är ju som har diskuteras i avsnitt 2.7 

beroende av att det föreligger ett ömsesidigt fordringsförhållande. Skulle B 

överlåta sin motfordran till C så kommer inte C att vara kvittningsberättigad i 

förhållande till A – om inte A också har huvudfordran mot C det vill säga. 

Detta medför i sin tur att en fordran som är förenad med förmånsrätt torde ha 

ett högre värde vid överlåtelser
152

 än en fordran som är förenad med 

kvittningsrätt. Rent principiellt är denna skillnad viktig, kvittningsrätten är 

således inte omsättningsbar på samma sätt som de övriga sakrätterna som 

skyddas via förmånsrättslagen är eftersom denna vid överlåtelsen kommer att 

upphöra. förvärvaren C blir istället oprioriterad i förhållande till A:s övriga 

borgenärer.  

                                                 

148
 Lindskog s. 66, det sakrättsliga skyddet är en funktion av invändningsrätten. Se även 

Sigeman s. 167 som anger att kvittningsrätten i väsentlig omfattning är sakrättsligt skyddad 

genom 28 § SkbrL.  
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 Rodhe s. 52. 
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 Lindskog s. 67ff. 
151

 Se Millqvist s. 53 som rangordnar kvittningsrätten mellan separationsrätt och förmånsrätt i 

händelse av konkurs. 
152

 Millqvist s. 159, Millqvist anger att en viktig komponent vid riskbedömningen är vilken typ 

av säkerhet som kan erbjudas för fordringen. Generellt torde det vara så att en fordran med 

högre risk än en fordran med låg risk är värd mindre vid överlåtelser. 
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Det finns dock en möjlighet för B att under vissa förutsättningar bibehålla sin 

egen kvittningsrätt men ändå utnyttja motfordran till kreditunderlag genom att 

pantsätta motfordran vilket kommer att diskuteras under avnsitt 4.7. 

4.3 Krediteffekten 

En omsättnings- och borgenärsskyddad kvittningsrätt kan sägas ha en extern 

effekt på B:s agerande i förhållande till A. Denna effekt brukar kallas för 

krediteffekten. B:s kunskap om det sakrättsliga skydd som finns avseende 

kvittningsrätten medför således att B kan tänkas göra affärer med eller låna ut 

pengar till A trots att denne är insolvent, detta utgör en fördel för båda 

parter.
153

 Detta skydd förutsätter självfallet är motfordran antingen förfaller till 

betalning före huvudfordran eller att motfordran är omedelbart uppsägningsbar 

i förhållande till A, samt att kvittningsrätt inte är utesluten på grund av till 

exempel bristande komputabilitet.
154

 

En av de mer framstående fördelarna med kvittningsrättens säkerhetsrättsliga 

sida är situationer då A och B gör affärer med varandra löpande under en 

längre tid.
155

 Båda parter kan i sådant fall i viss mån räkna med att 

kvittningsrätten kommer att fungera som en sorts säkerhet parterna emellan. 

Det fordras inte att A och B avtalar med varandra om denna säkerhet, den 

uppkommer av sig självt som en effekt av deras obligationsrättsliga 

förbindelser.
156

 I förhållandet mellan A och B kan således kvittningsrätten ses 

som ett enkelt och formlöst sätt för parterna att ha säkerhet både i situationer 

där den ena inte kan betala men också i de situationer där någon inte vill betala. 
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 Håstad s. 385 

154
 Sigeman s. 183, Welamson s. 482f och Lindskog s. 75. Lindskog menar dock att denna 

effekt inte kan mätas någon större betydelse i avseende argumenten för B:s sakrättsliga skydd, 

eftersom det sakrättsliga skyddet lika gärna kan åstadkommas genom en pantsättning av 

huvudfordran till B. 
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 Se NJA 1989 s, 602 där kvittning användes som ett sätt för A och B att göra affärer trots att 

A vid tillfället var insolvent. Utgången i målet har dock kritiserats för att vara materiellt 

felaktig, se Håstad s. 388f, men själva upplägget kan ändå användas för att trygga B:s 

möjligheter till betalning. 
156

 Sigeman s. 184f, se även SOU 1970:75 s. 186f där det anges att ett varaktigt 

affärsförhållande medför att kvittningsrätten i konkurs är helt naturlig. 
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Det kan dock hävdas att det inte bara är det sakrättsliga skyddet som följer av 

omsättnings- och borgenärsskyddad kvittningsrätt som ger upphov till denna 

krediteffekt. Den tidigare nämnda bekvämlighetshänsynen som kvittningsrätten 

kan sägas innebära torde också kunna påverka B:s vilja att göra affärer med 

den insolvente A.  

Kvittningsrätten kan även utgöra ett bra komplement till övriga säkerheter 

vilket i sig torde tala för att kvittningsrätten bör ha en viss krediteffekt. Under 

avsnitt 4.4 ges exempel på hur kvittningsrätten erbjuder möjlighet att ta sådan 

egendom i anspråk som annars är svår att pantsätta eller upplåta säkerhet i. 

Avsnitt 4.5-4.7 behandlar hur B kan använda sig av kvittningsrätten i vissa 

situationer för att få ut så mycket som möjligt av den givet att A är eller befaras 

bli insolvent. Alla dessa möjligheter är mer eller mindre gynnsamma för B, 

som vi får anta är ekonomiskt rationell. Detta eftersom de erbjuder B möjlighet 

att maximera nyttan av kvittningsrättens säkerhetsfunktion när A är insolvent. 

Alla sådana fördelar är självklart värda att beakta för B, kanske med viss 

försiktighet må sägas. 

Därmed får det antas att om B medges kvittningsrätt så kan detta öppna upp för 

möjligheter till kredit och transaktioner när A är eller befaras bli insolvent.
157

  

4.4 Kvittning mot innehav på bankkonto 

Insättning av medel på bankkonto utgör en fordran mot banken. Frågan är då 

om B kvittningsvis kan tillgodogöra sig dessa medel om A till exempel 

underlåter att betala förfallen ränta och amortering på en försträckning. 

Den allmänna uppfattning torde vara att kvittning mot medel på bankkonto är 

tillåten, dock med vissa begränsningar.
158

 A kan till exempel inneha kontot hos 

banken B som substitut för handkassa. Om B då tillåts att kvittningsvis ta dessa 

medel i anspråk kommer det att försvåra för A:s verksamhet eftersom denne då 
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 Welamson s. 475, Welamson anger att kvittningsrätten har sitt allra mest påtagligt värde när 

den kvittningsberättigades motpart är insolvent. Se även Håstad Kompendium s. 156 och 

Sigeman s. 185 som anger att kvittningsrätten har en krediteffekt på så sätt att den fyller samma 

funktion som den konventionella panträtten. 
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står utan de medel som behövs för att driva verksamheten.
159

 Utom konkurs 

kan B inte kvittningsvis tillgodogöra sig innehavet på ett sådant bankkonto och 

detta undantag torde vara hänförligt till fordringens beskaffenhet och A:s 

kontanthänsyn.
160

 Därmed borde hindret även bestå i konkurs enligt KL 5:15 1 

st., så är emellertid inte fallet, A:s behov av pengarna upphör i och med 

konkursbeslutet.
161

  

På så vis utgör kvittningsrätten i konkurs en möjlighet för B att tillgodogöra sig 

medel som annars är svåra att få någon form av säkerhet i. Det torde inte vara 

möjligt att komma åt denna egendomsmassa med varken företagshypotek eller 

pant.  

Företagshypotek erbjuder ju annars möjlighet för gäldenären att använda sådan 

egendom som endast med svårighet skulle gå att använda till kreditunderlag.
162

 

Dock med vissa undantag. I FHL 2:1 2 st. 1 p. anges att kassa- och bankmedel 

inte omfattas av företagshypoteket.  

A kan pantsätta ett bankkonto som denne har hos B, detta kallas för pant i egen 

skuld. Ett sådant upplägg torde fungera i de fall som det pantsatta bankkontot 

inte ska användas av pantsättaren.
163

 Effekten av en sådan pantsättning är att 

reglerna i KL 5:16 2 st. inte blir tillämpliga som begränsning av 

kvittningsrätten utan istället KL 4:12.
164

 Kvittningsrätten erbjuder inte i 

förhållande till bankkonton som inte ska användas löpande någonting unikt 

som inte panträtten kan erbjuda. Dessutom ger pantsättningen panthavaren en 
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viss kontroll över den pantsatta egendomen, denna typ av rådighet över den 

pantsatta egendomen saknar kvittningsrätten.
165

 

Gällande sådana konton som A tillåts använda löpande kan någon giltig 

pantsättning emellertid inte komma i fråga.
166

 kvittningsrätten kan däremot i 

dessa situationer möjliggöra för B att ta sådana medel i anspråk genom 

kvittning vid A:s konkurs.
167

 

Fördelarna med kvittningsrätten i denna situation ska emellertid inte överdrivas 

eftersom det sannolikt inte kommer att röra sig om några större belopp som kan 

tas i anspråk kvittningsvis. Det kan dock påpekas att frågan är så pass 

intressant att huruvida undantaget för kassa- och bankmedel skulle ingå i 

företagshypotekets inteckningsunderlag har diskuterats vid olika reformer av 

lagen.
168

 Det ursprungliga motivet till att undantaget finns synes vara att sådan 

egendom som kontanter och tillgångar som snabbt kan förvandlas till pengar 

eller utan olägenhet kan pantsättas som det är ska inte ingå i 

inteckningsunderlaget.
169

 Dessutom framhölls borgenärsintresset då man ansåg 

att om detta undantag ej skulle existera så skulle det inte bli mycket egendom 

kvar till övriga borgenärer vid den intecknade verksamhetens eventuella 

konkurs.
170

 Något sådant borgenärsintresse gör sig alltså inte gällande när det 

handlar om att ta denna egendomsmassa i anspråk genom kvittning utan det ska 

istället ses som att A:s skyddsbehov för medlen har upphört i och med 

konkursen och därmed är B fri att kvitta mot tillgodohavandet.
171
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 Se NJA 1986 s.409 där pantsättning var ogiltig eftersom pantsättaren hade haft möjligt att 
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att fordringar ingår i hypoteksunderlaget men inte det som har kommit i dess ställe när dessa 

fordringar betalts. Se även prop. 1983/84:128 s. 43f. 
169

 Prop. 1966:23 s. 61. 
170

 Prop. 1966:23 s. 40. 
171

 Att A:s skyddsbehov upphör vid dennes konkurs återkommer även på andra ställen, till 

exempel rörande avtal om kvittningsförbud som har diskuterats i avsnitt 2.10 men även i 

längden att de fordringar som kan göras gällande i konkursen inte behöver vara förfallna till 

betalning. Fordringens förfallodatum är närmast till för att skydda A eftersom B inte kan kräva 

betalt före dess. 
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4.5 Borgenärens valrätt i konkurs och kvittningsrätten 

I de situationer som B har flera säkerheter för sin eller sina fordringar anses B 

ha valrätt i den meningen att det är möjligt att välja i vilken ordning dessa olika 

säkerheter ska tas i anspråk.
172

  

I NJA 1984 s. 185 behandlades frågan om borgenärens valrätt när denne har 

flera olika säkerheter. B hade till A utfärdat ett löpande skuldebrev. A pantsatte 

skuldebrevet genom en generell pantförskrivning till banken C för sina 

förpliktelser. A försattes sedan i konkurs varpå C meddelade A:s konkursbo att 

man avstod panten i skuldebrevet. B hade vid tidpunkten för A:s konkurs 

oprioriterade fordringar hos A. När C avstod sin panträtt kom således B och 

A:s fordringar återigen att stå mot varandra varpå B medgavs kvittningsrätt i 

A:s konkurs. Den centrala rättsfrågan handlade emellertid om C var skyldig att 

ta de säkerheter som C hade i A:s konkurs i anspråk i en viss ordning. HD 

uttalade att ”en borgenär i konkurs i princip får anses ha rätt att välja i vilken 

ordning han vill ta i anspråk olika säkerheter som gäldenären ställt, låt vara att 

vissa undantag kan gälla för särskilda fall. Härav följer att en borgenär i princip 

är oförhindrad att i konkurs underlåta att åberopa viss säkerhet eller 

uttryckligen avstå från säkerheten.”
173

 

Denna valrätt torde ur säkerhetshänseende utgöra en fördel i de situationer som 

B har flera olika motfordringar mot A och vissa eller någon av dessa saknar 

säkerhet. B kan då välja vilken av sina motfordringar han vill nyttja sin rätt att 

kvitta mot.
174

 Naturligtvis kommer B att välja att använda sin kvittningsrätt 

mot en annars oprioriterad fordran eller en fordran vars säkerhets värde är oklar 

för att få största möjliga utdelning.
175

 På så sätt påminner kvittningsrätten om 

en generell pantförskrivning eftersom en uppkommen kvittningsrätt gäller 

                                                 

172
 Håstad s. 139ff. 

173
 Rättsfallet har varit föremål för en del diskussion, se t.ex. SvJT 1993 s. 181 på s. 218ff med 

referenser. 
174

 Lindskog s. 642f. Se även prop. 1975:6 s. 268. 
175

 Se NJA 1963 s. 353 där frågan handlade om en borgenär var tvungen att avräkna mot en 

prioriterad fordran eller om avräkning kunde ske mot äldre oprioriterad sådan. Borgenären 

tilläts kvitta mot den äldre oprioriterade fordringen och fick därmed större utdelning. 
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beträffande alla motfordringar.
176

 Denna valrätt gäller även de situationer som 

det finns flera huvudfordringar, vilket kan utgöra en fördel för B om någon av 

dessa löper med högre ränta eller om huvudfordran är säkerställd genom till 

exempel pant. 

I de fall som B själv inte gör något aktivt val över vilken fordring denne vill att 

kvittningsrätten ska avräknas mot har A:s konkursbo att avräkna mot den 

huvudfordran eller motfordran som ger B det mest gynnsamma utfallet.
177

 

4.6 Överskott vid pantrealisation 

B kan även vara i den situationen att han innehar flera olika motfordringar med 

säkerhet i någon av dem i form av till exempel handpant, och några utan eller 

med osäkerhet kring säkerhetens nominella värde. Om denna handpant är värd 

mer än den motfordran som den ska utgöra säkerhet för kommer det att uppstå 

en redovisningsskuld i förhållande till A avseende det överskjutande värdet vid 

en pantrealisation. Frågan är då om B kan kvitta sin redovisningsskuld till A 

mot de andra motfordringarna B har. Om B tillåts ta redovisningsskulden i 

anspråk kommer pantförskrivningen även att fungera som en säkerhet för de 

andra motfordringarna – något som inte torde ha varit avsikten med 

pantförskrivningen.
178

 

A kan förvisso fritt förfoga över överhypoteket före pantrealisationen har skett 

genom att till exempel andrahandspantsätta egendomen till C. Vid en 

pantrealisation kommer då B att vara redovisningsskyldig till C varpå den 

kvittningsmöjlighet som har funnits i och med realisationsskulden upphör.
179

 

Utom konkurs är det möjligt för B att ta redovisningsskulden i anspråk 

kvittningsvis.
180

 Detta förutsätter dock att pantrealisationen inte har skett rätts- 

eller avtalsstridigt. Om A har gått i konkurs och pantrealisation inträffar efter 

                                                 

176
 För en djupare diskussion om generell pantförskrivning är se Håstad s. 324. 

177
 Lindskog s. 641 

178
 Lindskog s. 406 

179
 Lindskog s. 406 

180
 Lindskog s. 405, inom konkurs har realisationen skett efter den kritiska tidpunkten varpå 

komputabilitetsrekvisitet inte är uppfyllt. 
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den kritiska tidpunkten – alltså under konkursen – som har diskuterats i avsnitt 

2.3.3 innebär det att redovisningsskulden uppkommer efter den kritiska 

tidpunkten, kvittning är i sådant fall inte tillåten.
181

 

4.7 Kvittning med pantsatt motfordran 

Det kan ligga i B:s intresse av pantsätta sina fordringar mot olika leverantörer 

för att nyttja den tillgångsmassa som kreditunderlag i den egna 

verksamheten.
182

 Om B pantsätter sin motfordran mot A till C kan A inte med 

befriande verkan betala till B, av detta följer att A inte heller behöver godta en 

kvittningsframställning från B.
183

  

B kan dock ha goda skäl att försöka återlösa sin pantsatta motfordran om 

motfordrans värde är större än det värde som pantsättningen ska svara mot. 

Anta till exempel att motfordran är 100 och att denna fordran är pantsatt som 

säkerhet för en försträckning från C om 50. A:s huvudfordran på B är också 

100. Om B då betalar C 50 för att återfå sin fordran om 100 till säkerhet mot A 

blir B:s netto -50 istället för -100 när B kvittar. Det torde ligga i B:s intresse att 

använda kvittningsrätten på detta sätt för fullgöra huvudfordran så billigt som 

möjligt. 

En pantsättning är att jämföra med en villkorlig överlåtelse
184

 och förändrar 

inte B:s borgenärsstatus i förhållande till A, vilket innebär att det även går att 

göra gällande kvittningsrätt i A:s konkurs med en återlöst pantsatt 

motfordran.
185

 Fordringarna har som en effekt av detta stått mot varandra redan 

vid den kritiska tidpunkten trots att A egentligen har att betala till C vid den 

tidpunkten. Pantsättningen förändrar således inte det nödvändiga rekvisitet att 

fordringarna ska stå mot varandra som har diskuterats i avsnitt 2.7. Eftersom 

pantsättningen inte är detsamma som överlåtelse så kommer inte heller 

                                                 

181
 Lindskog s. 406. 

182
 Adlercreutz s. 189ff. 

183
 Lindskog s. 457. 

184
 Walin SkbrL s. 99. 

185
 Se det ovan diskuterade NJA 1984 s. 185 där B medgavs kvittningsrätt i en liknande 

situation. 
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kvittningsbegräsningen i KL 5:16 1 st. att aktualiseras förutsatt att den 

pantsatta motfordran inte tidigare har förvärvats från C.  
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5 Avslutande synpunkter 

Det kan diskuteras huruvida kvittningsrätten i konkurs ska vara utökad i 

förhållande till vanlig civilrättslig kvittning eftersom kvittning i konkurs kan ge 

vissa borgenärer opåkallade fördelar. Klart är i alla fall att kvittningsrätten vid 

gäldenärs obestånd kan fungera som en viktig säkerhetsrätt för den 

kvittningsberättigade. Denna fördel torde i sig ha vissa för samhället gynn-

samma effekter såsom har diskuterats ovan i förhållande till kvittningsrättens 

krediteffekt. I det sammanhanget är det värt att framhålla att kvittningsrätten 

faktiskt skiljer sig från de övriga säkerhetsrätterna på så sätt att det inte krävs 

något avtal eller ens avsikt mellan parterna för att kvittningsrätten ska uppstå.  

Gällande de begränsningar som finnas för kvittningsrätten i konkurs har 

lagstiftarens ambition varit att begränsa just ett otillbörligt utnyttjande av 

kvittningsrätten. I det sammanhanget är diskussionen i avsnitt 2.12.3 av 

intresse eftersom det möjliggör för borgenären att skaffa sig en säkerhet nära 

inpå en eventuell konkurs vilket inte vore möjligt annars. Dessutom kan sådana 

incitament eventuellt leda till att gäldenärens ekonomiska rörlighet begränsas i 

sådan grad att det i sig leder till en onödig konkurs. Självfallet bör det vara 

möjligt för borgenären att innehålla betalning avseende huvudfordran om det 

görs med anledning av reklamation eller dylikt. Med det sagt, och med tanke 

på lagstiftarens övriga ambitioner gällande otillbörligt utnyttjande av 

kvittningsrätten, vore det på sin plats med någon form av begränsande 

lagstiftning på området som förhindrar innehållandet av betalning. 

Sett i relation till det otillbörliga i att hålla inne betalningen och dess 

inskränkande effekt på gäldenärens ekonomisk rörligt kan även kvittningsrätten 

ha den motsatta effekten. Utan existensen av denna enkla säkerhet mellan två 

rörelsedrivande parter så skulle sannolikt incitament för att göra affärer med en 

annan part som är eller befaras bli insolvent minska. Detta torde i sin tur leda 

till liknande resultat som innehållandet av betalning – den ena partens 

ekonomiska rörelsefrihet minskar i anledning av att ingen vill eller vågar göra 

affärer med denne. I sådana affärsförhållanden som det inte är sedvanligt att 



62 

 

begära andra typer av mer avancerade säkerhetsupplägg får detta enligt min 

mening anses ha gynnsamma effekter rent samhällsekonomiskt. 

Som har framhållits i den avslutande delen av uppsatsen kan även kvittnings-

rätten utgöra ett komplement till övriga säkerheter som ger borgenären vissa 

valmöjligheter i händelse av gäldenärens konkurs.  

Lagstiftaren synes ha haft båda dessa fördelar med kvittningsrätten i åtankevid 

utformningen av de regler som handlar om kvittningsrätten i konkurs.
186

 

Diskussionen i avsnitt 2.10 om avtalat kvittningsförbud och dess upphörande i 

händelse av konkurs kan tas som ett exempel. Möjligheten för en borgenär att 

kvitta mot medel innestående på bankkonto som diskuterats i avsnitt 4.4 är ett 

annat.    

                                                 

186
 Prop. 1975:6 s. 107. 
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