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Sammanfattning 
Reglerna om återvinning i konkurs finns i 4 kapitlet konkurslagen. Denna uppsats är främst 

inriktad på den generella återvinningsregeln i 4 kap. 5 § KL och återvinning av betalning i 4 

kap. 10 § KL. Återvinning enligt 4 kap. 5 § KL kan ske om en gäldenär har gjort en rätts-

handling som på ett otillbörligt sätt har varit till nackdel för sina borgenärer. Förutsättningen 

för återvinning är då att gäldenären var eller blev insolvent när han företog rättshandlingen 

samt att medkontrahenten skall ha varit i ond tro angående gäldenärens insolvens och det 

otillbörliga i handlingen. I 4 kap. 10 § KL uppställs tre rekvisit när återvinning av betalning 

kan ske och det är om betalningen skett i förtid, om betalningen skett med osedvanliga betal-

ningsmedel eller om betalningen avsevärt försämrat gäldenärens ekonomiska ställning. Det 

finns dock en möjlighet att undgå återvinning och det är om betalningen kan anses som ordi-

när. Under de senaste fem åren har inte frågan om återvinnig varit uppe till bedömning hos 

Högsta domstolen i så många fall, men det går ändå att konstatera att rättstillämpningen gärna 

beviljar återvinning och detta tror jag beror på det preventiva syfte som återvinningsreglerna 

har, vilket innebär att desto fler återvinningar som sker desto mer uppmärksam blir gäldenärer 

på att det inte är någon idé att företa en viss rättshandling när risken är så stor att den kan 

komma att återvinnas.  
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 

Regler om återvinning infördes i konkurslagen 1862 men utomlands har reglerna funnits ännu 

längre. Återvinningsreglerna har sitt ursprung i actio pauliana i romersk rätt. Denna hade ka-

raktären av en skadeståndstalan på grund av brottsligt förfarande och stod i princip öppen 

endast vid rättshandlingar som gäldenären företagit i avsikt att skada sina borgenärer. Actio 

pauliana införlivades senare i gemeines Recht i Tyskland. Italien och Frankrike valde att ha 

ett annat synsätt på återvinningsreglerna och där lade man inte någon större vikt vid gäldenä-

rens avsikt utan konkursbeslutet gav generell retroaktivitet beträffande rättshandlingar före-

tagna en viss tid innan konkursen.1  

 

Enligt rätten om actio pauliana kunde en i och för sig giltig rättshandling återgå, om gäldenä-

ren handlat i avsikt att skada sina borgenärer och medkontrahenten känt till detta uppsåt hos 

gäldenären. Internationellt sett ligger grundtanken om att gäldenären handlat rättsstridigt och 

gäldenären var delaktig i detta bakom de flesta återvinningsregler. Många länder ställer även 

upp ett krav på skadeavsikt hos gäldenären och ond tro hos medkontrahenten. Vid sidan av 

actio pauliana valde vissa länder att inte lägga någon vikt vid gäldenärens avsikt, utan kon-

kursbeslutet innebar att rättshandlingar företagna en viss tid innan beslutet generellt åter-

vanns.2  

 

Det har på senare tid varit nödvändigt att finna en väg mellan dessa båda regelsystem, då actio 

pauliana medför vissa bevissvårigheter och i vissa fall släpper igenom rättshandlingar som 

borde ha varit föremål för återvinning. Den sistnämnda situationen däremot omfattar alla 

rättshandlingar och det synes drabba borgenärskollektivet väl hårt. För svensk del har det re-

sulterat i en motsvarighet till actio pauliana i 4 kapitlet 5 § Konkurslagen, KL (1987:672) och 

kring denna har man byggt upp ett system av specifika återvinningsförutsättningar.3 I lagstift-

ningen från 1975 genomgick återvinningsreglerna stora förändringar och återvinningsmöjlig-

heterna utvidgades.4  

 

                                                 
1 Welamson, Lars & Mellqvist, Mikael, Konkurs, tionde upplagan (2003), s. 77 f. 
2 Lennander, Gertrud, Återvinning i konkurs, tredje upplagan (2004), s. 132. 
3 Welamson, a. a., s. 78. 
4 Prop. 1975:6 s. 142. 
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I de nuvarande återvinningsreglerna finns inte den rena actio pauliana principen kvar. De 

gällande bestämmelserna innehåller istället en allmän regel om återvinning av otillbörliga 

rättshandlingar som medfört skada för borgenärerna och där medkontrahenten varit i ond tro. 

Det finns inte kvar något krav på att gäldenären måste ha agerat med avsikt att skada sina 

borgenärer och detta beror på att otillbörligheten kan ligga på både gäldenären och borgenä-

ren.5  

1.2 Syfte och problemformulering 

Syftet med denna uppsats är att tydliggöra vad återvinning i konkurs innebär, och då främst 

fastställa innebörden av den allmänna återvinningsregeln i 4 kap. 5 § samt 4 kap. 10 § KL 

som behandlar återvinning av betalningar. Syftet är även att undersöka hur praxis på området 

har utvecklats de senaste fem åren och om praxis tenderar att utvecklas i någon särskild rikt-

ning. Ett avslutande syfte med uppsatsen är att visa under vilka förutsättningar återvinning av 

betalning kan ske och hur rättstillämpningen tolkar reglerna. 

1.3 Metod 

Uppsatsen är författad efter en traditionell rättsdogmatisk metod, och det material som stude-

rats är lagtext, förarbeten, relevant doktrin på området samt rättsfall. Då Gertrud Lennanders 

Återvinning i konkurs är en heltäckande bok på området har stort fokus lagts vid innehållet i 

denna bok.  

 

Uppsatsen är disponerad efter en modell där först bakgrund till återvinningsreglerna uppställs 

för att få en grundläggande förståelse för återvinningsinstitutet. Sedan går det djupare in på 

de, för uppsatsen, aktuella återvinningsreglerna och redogör för innebörden av dessa samt för 

praxis på området. Jag har valt att löpande i texten kommentera och analysera det som fram-

kommit och dessa avsnitt är kursiva. På något ställe i uppsatsen kan det förekomma citat som 

är kursiverade men dessa är markerade med citattecken för att undvika frågetecken hos läsa-

ren. Uppsatsen avslutas med en sammanfattande analys.  

1.4 Avgränsning 

För att avgränsa uppsatsen behandlas endast vissa paragrafer i 4 kapitlet KL och då främst 4 

kap. 5 § och 4 kap. 10 § KL. Då de aktuella reglerna är omfattande har jag valt att ej studera 

återvinning av kvittning och inte i någon större mån behandla förhållandet när egendom gått 

                                                 
5 Lennander, a. a., s. 134. 
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genom tredje man. Med tanke på omfattningen av uppsatsen har jag valt att inte göra någon 

komparativ studie med andra länder och inte heller studera EG:s insolvensförordning. Jag har 

valt att enbart studera praxis från de senaste fem åren, men då reglerna funnits i många år är 

det nödvändigt att i vissa avsnitt nämna äldre uppmärksammade fall. 
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2. Allmänt om återvinning 

2.1 Återvinningsreglernas syfte 

Reglerna om återvinning skall motverka att gäldenären vidtar dispositioner som kan vara till 

skada för borgenärerna. Återvinningsbestämmelserna är preventiva. Man kan säga att återvin-

ning innebär återgång av en i princip sakrättsligt giltig rättshandling med viss anknytning till 

gäldenärens betalningsoförmåga.6  

 

Syftet med återvinningsreglerna måste ses i förhållande till konkursinstitutets syfte som är att 

ge en gäldenärs borgenärer betalning i ett sammanhang för att ingen av borgenärerna skall 

gynnas framför de andra. För att kunna uppnå detta räcker det inte att gäldenären berövas rå-

digheten över sina tillgångar under konkursen utan det måste finnas en möjlighet att återvinna 

de rättshandlingar som gäldenären har företagit innan konkursen.7  

 

En av de viktigaste funktioner som återvinningsreglerna har är att motverka att borgenärer 

vidtar brådskande åtgärder mot en gäldenär som är i ekonomisk knipa, för att ge borgenären 

bättre ställning vid en eventuell konkurs. På detta sätt skyddas borgenärerna mot varandra och 

de behöver inte ständigt kontrollera gäldenärens ekonomi för att ta till vara sin rätt. Även gäl-

denären skyddas genom detta syfte eftersom han inte behöver känna att han bör favorisera en 

borgenär och det skyddar honom även mot eventuella hot och påtryckningar från borgenärers 

krav att få sin fordran betald före andra. Ett annat mycket viktigt syfte med återvinningsreg-

lerna är att skydda borgenärerna från att gäldenären placerar sina tillgångar så att borgenä-

rerna inte kan komma åt dem. För att dessa syften skall uppfyllas är det nödvändigt att reg-

lerna träffar en stor krets av rättshandlingar som är företagna precis före konkursen. Det är 

även viktigt att benefika transaktioner och transaktioner till närstående kontrolleras samt att 

tidsfristen för dessa transaktioner är relativt lång.8 

 

Reglerna om återvinning är i huvudsak utformade så att det i varje paragraf anges en typ av 

återvinningsgrundande transaktion och ett tidsrekvisit som innebär att transaktionen måste ha 

skett inom en viss tid före en särskild fristdag. Fristdagen är enligt 4 kap. 2 § KL den dag då 

                                                 
6 Prop. 1975:6 s. 93. 
7 Håstad, Torgny, Sakrätt avseende lös egendom, sjätte upplagan (1996), s. 118 f. 
8 Prop. 1975:6 s. 132. 
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ansökan om gäldenärens försättande i konkurs inkommit till konkursdomaren.9 Tidsfrister 

behandlas mer ingående nedan under avsnitt 2.4. 

2.2 Nackdelsrekvisitet 

I återvinningsreglerna finns inte något allmänt skaderekvisit som innebär att en rättshandling 

skall ha lett till gäldenärens insolvens, men för att en återvinning skall kunna komma till stånd 

är det första kravet att den företagna rättshandlingen är till nackdel för minst en borgenär. 

Återvinning kan inte ske om betalningen inte var till nackdel för någon borgenär vid tidpunk-

ten då åtgärden vidtogs.10  

 

Nackdelskravet anges inte i lagtexten, men man kan säga att det finns med i den allmänna 

otillbörlighetsregeln i 4 kap 5 § KL. Nackdelsrekvisitet diskuteras däremot relativt ingående i 

förarbetena till konkurslagen.11 Med nackdel anses enligt förarbetena till KL att gäldenärens 

ekonomiska förmåga försämrats. Det innebär inte att gäldenärens totala ekonomiska situation 

behöver ha undergått någon förändring, men försämringen måste ha någon betydelse åtmin-

stone för någon borgenär. Det som är av betydelse för borgenärerna i en konkurs är den utdel-

ning de kan erhålla. Det måste innebära att om gäldenärens ekonomiska ställning har försäm-

rats har utdelningen försämrats för någon eller alla borgenärer. Nackdelen skall ha uppstått 

direkt genom den angripna rättshandlingen, själva handlingen skall alltså ensamt medföra 

nackdel i sig, utan att några ytterligare omständigheter tillkommer. Vid återvinning enligt 4 

kap. 5 § KL är det däremot tillräckligt att indirekt nackdel uppstått, nackdel som uppstår av 

handlingen tillsammans med andra händelser.12 

 

Frågan om nackdel uppstått är helt beroende av vilken tidpunkt som läggs till grund för be-

dömningen. Vid tillämpning av 4 kap. 5 § KL är kravet på nackdel uppfyllt oavsett när nack-

delen uppstod. Vid tillämpning av de objektiva reglerna finns två huvudalternativ för att välja 

tidpunkt för nackdelsbedömningen, dels då rättshandlingen företas, dels då gäldenären försätts 

i konkurs. I de objektiva fallen skall nackdelen uppkomma direkt genom åtgärden. I förarbe-

tena till lagen framgår tydligt att den avgörande tidpunkten för bedömningen av nackdelen i 

                                                 
9 Prop. 1986/87:90 s. 117. 
10 Walin, Gösta, Materiell konkursrätt, andra upplagan (1994), s. 134. 
11 SOU 1970:75 s. 132, Prop. 1975:6 s. 99 f. 
12 Lennander, a. a., s. 91. 
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de objektiva fallen är den tidpunkt då rättshandlingen företas. En rättshandling anses företa-

gen då parterna blir bundna vid den ex. vid ett köpeavtal.13  

 

Med nackdel menas att en transaktion skulle ha försämrat utdelningen för någon, några eller 

samtliga borgenärer, om gäldenären vid tidpunkten omedelbart efter denna hade blivit försatt i 

konkurs. Kravet på nackdel medför att återvinningsreglernas preventiva funktion blir sekun-

där i förhållande till den reparativa funktionen. Som exempel på att gäldenärens skydd är se-

kundärt kan nämnas situationen då en borgenär utsätter gäldenären för otillbörliga påtryck-

ningar och denne lånar pengar av någon utomstående för att betala skulden. Detta medför 

ingen nackdel för någon borgenär och kan inte återvinnas eftersom de pengarna i vilket fall 

inte skulle ha ingått i konkursboet. I detta exempel har en borgenär försvunnit och en annan 

tillkommit så övriga borgenärer påverkas inte av transaktionen.14  

 

                                                 
13 Lennander, a. a., s. 93 f. 
14 Lennander, a. a., s. 97 f. 
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2.3 Den allmänna otillbörlighetsregeln 

Den allmänna otillbörlighetsregeln finns i 4 kap. 5 § KL och kan betraktas som den grund-

läggande återvinningsregeln. Där stadgas följande: ”En rättshandling, varigenom på otillbör-

ligt sätt en viss borgenär har gynnats framför andra eller gäldenärens egendom har undandra-

gits borgenärerna eller hans skulder har ökats, går åter, om gäldenären var eller genom förfa-

randet, ensamt eller i förening med annan omständighet, blev insolvent samt den andre kände 

till eller borde ha känt till gäldenärens insolvens och de omständigheter som gjorde rättshand-

lingen otillbörlig.  

Närstående till gäldenären skall anses ha sådan kännedom som anges i första stycket, om det 

inte görs sannolikt att han varken hade eller borde ha haft sådan kännedom. 

Om rättshandlingen ägde rum mer än fem år före fristdagen, går den åter endast när den har 

gällt någon närstående till gäldenären.”  

 

De objektiva rekvisit som uppställs i paragrafen är att en rättshandling företagits, att rätts-

handlingen förorsakat skada för borgenärerna samt att detta skett på ett otillbörligt sätt. Att 

rättshandlingen förorsakat borgenären skada innebär att rättshandlingen skall vara till nackdel 

för borgenärerna samt att gäldenären var eller blev insolvent då rättshandlingen företogs. Det 

är här tillräckligt med en indirekt skada. I paragrafen finns även ett subjektivt rekvisit och det 

är att medkontrahenten skall vara i ond tro. Återvinningsfristen enligt 4 kap. 5 § KL är fem år 

för andra än närstående, vilka som räknas som närstående framgår i 4 kap. 3 § KL. För närstå-

ende finns ingen tidsfrist och man kan säga att fristen för närstående är obegränsad.15  

2.3.1 Rättshandlingen 

För att en transaktion skall kunna återvinnas krävs en rättshandling. Detta krav innebär att 

faktiska dispositioner inte kan återvinnas, men däremot kan en otillbörlig faktisk disposition 

återvinnas då rättshandlingen är otillbörlig. Det har ingen betydelse om det är gäldenären eller 

en borgenär som har vidtagit en rättshandling, återvinning kan ske i vilket fall.16  

 

Det har i förarbetena till konkurslagen diskuterats kring huruvida en rättshandling skall anses 

vara företagen om gäldenären är passiv i sitt handlande. I utredningen framkommer att det är 

svårt att beteckna underlåtenhet som en rättshandling men det är ändå inte uteslutet med en 

                                                 
15 Lennander, a. a., s. 135. 
16 Lennander, a. a., s. 141. 
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analogitillämpning av 4 kap. 5 § KL i vissa fall av passivitet.17 Frågan om passivitet har be-

handlats i rättsfallet NJA 1978 s. 194 där HD fann att svarandens underlåtenhet att återkalla 

betalningsanvisningar till kunder var en sådan rättshandling som kunde resultera i återvinning 

enligt dåvarande 30 § konkurslagen (1975:244). Givetvis kan inte återvinning ske i alla fall då 

gäldenären är passiv. Om gäldenären t.ex. avstår från en gåva faller inte det inom 4 kap. 5 § 

KL. Underlåtenheten måste medföra minst indirekt skada för borgenärerna, men är mycket 

ovanligt att direkt nackdel förekommer i sådana här passivitets fall.18  

2.3.2 Skaderekvisitet  

För att en rättshandling skall kunna återvinnas krävs att en borgenär gynnats framför andra 

borgenärer, att gäldenärens egendom undandragits borgenärerna eller att gäldenärens skulder 

ökat. Detta är en uppräkning av situationer då rättshandlingen är till nackdel för borgenärerna 

i konkursen. När en borgenär gynnas framför andra rör det sig ofta om betalningar eller säker-

ställande av äldre lån. När gäldenären undandrar egendom från borgenärerna är det ofta fråga 

om transaktioner i form av gåvor eller att utmätningsbar egendom görs utmätningsfri.19 

 

Gällande kravet på nackdel i 4 kap. 5 § KL skiljer det sig från övriga paragrafers, i 4 kap. KL, 

krav på nackdel på det sättet att det i 4 kap. 5 § KL är tillräckligt med att en indirekt skada för 

borgenärerna uppstått. Rättshandlingen i sig behöver alltså inte innebära en nackdel för bor-

genärerna, det räcker med att nackdel uppkommer när rättshandlingen tillsammans med andra 

omständigheter eller senare i tiden leder till en nackdel. Nackdelen behöver inte infalla i sam-

band med att rättshandlingen företas utan nackdelen kan inträda långt senare såvida det finns 

kausalitet mellan rättshandlingen och borgenärernas nackdel. Exempel på indirekt nackdel 

kan vara att gäldenären tar ett lån och använder pengarna på så sätt att de inte tillkommer bor-

genärerna eller att gäldenären säljer egendom till korrekt pris men sedan slösar bort ersätt-

ningen eller gör den oåtkomligt för borgenärerna.20 Denna indirekta nackdel måste vara 

mycket svår att bevisa och jag har svårt att tro att detta är något som rättstillämpningen nå-

gonsin tar upp. Det känns mer som om detta är något som låter bra i teorin men är svårt att 

tillämpa i praktiken. 

 

                                                 
17 SOU 1970:75 s. 160. 
18 Lennander, a. a., s. 141 ff. 
19 Lennander, a. a., s. 145 f. 
20 Lennander, a. a., s. 146 f. 
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Det krävs även att gäldenären var eller blev insolvent när rättshandlingen företogs, och även i 

detta fall räcker det med en indirekt skada vilket framgår i lagtextens formulering ”ensamt 

eller i förening med annan omständighet” .21 Att man ställer upp ett krav på insolvens beror på 

att medkontrahenten skall ha möjlighet att kontrollera gäldenärens ekonomiska situation då 

insolvens visar sig genom betalningsanmärkningar eller bristande förtroende hos andra kre-

ditgivare. Som exempel på indirekt insolvens kan nämnas dispositioner som gäldenären före-

tar i planeringssyfte inför kommande ekonomiska svårigheter22 eller när gäldenären har plane-

rat att utföra riskfyllda spekulationer och dessförinnan ger bort egendom till närstående. Det 

ovannämnda exemplet, där gäldenären säljer egendom och slösar bort ersättningen, kan också 

vara exempel på indirekt insolvens om gäldenären genom handlandet blev insolvent. Det 

finns ingen tidsgräns för den indirekta skadans inträde, men den insolvens som rättshand-

lingen orsakat måste vara den som orsakat gäldenärens konkurs och nackdelen måste ha in-

trätt senast då återvinningsfrågan avgörs. Om inte rättshandlingen i sig orsakat skadan utan 

bara bidragit till den måste det finnas ett orsakssamband mellan den indirekta skadan och 

rättshandlingen. I vissa fall är det helt klart att det finns kausalitet men det inträffar även ofta 

att det brister i adekvansen mellan rättshandlingen och skadan. Går det inte fastställa om ade-

kvat kausalitet föreligger är det för det mesta så att förfarandet inte kan betraktas som otill-

börligt och återvinning kan då inte ske.23 

2.3.3 Subjektiva rekvisit 

Det subjektiva rekvisitet innehåller ett krav på att gäldenärens motpart skulle ha haft insikt i 

att han gynnats framför andra eller insikt om att borgenärerna led skada av transaktionen. 

 

För att återvinning skall kunna ske är det inte längre något krav på att gäldenären vill skada 

sina borgenärer genom rättshandlingen, det fordras inte ens vårdslöshet.24 Det spelar inte hel-

ler någon roll om gäldenären uppfattat rättshandlingen som otillbörlig eller ej, återvinning kan 

ske ändå. För medkontrahenten krävs däremot att han är i ond tro. Detta subjektiva rekvisit 

har orsakat bevissvårighet för återvinningskäranden, som oftast är konkursförvaltaren.25  

 

                                                 
21 Prop. 1986/87:90 s. 215 f. 
22 SOU 1983:60 s. 85. 
23 Lennander, a. a., s. 147 f. 
24 Prop. 1975:6 s. 205. 
25 SOU 1983:60 s. 11 och 53. 
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1987 ändrades kravet på ond tro hos medkontrahenten, i ett nytt 2 st. i 4 kap. 5 § KL, på det 

sättet att det avsåg närstående till gäldenären.26 I 4 kap. 5 § 2 st. KL framgår att en närstående 

presumeras vara i ond tro. Det framgår i förarbetena till KL att en närstående får antas ha 

sådan insyn i gäldenärens ekonomiska ställning och bör ha kännedom om att gäldenären är 

insolvent.27 Genom denna bestämmelse är det den närstående som löper risken för bevis-

ningen av ond tro och inte den som söker återvinning. Kan inte den närstående visa att det är 

sannolikt att denne var i god tro gäller en presumtion att närstående är i ond tro. Kan den när-

stående göra sannolikt att denne inte haft sådan kännedom om gäldenärens insolvens bryts 

presumtionen. I detta fall räcker det alltså med att det är sannolikt, den närstående behöver 

inte styrka god tro. Det görs en bedömning i varje enskilt fall för att avgöra om presumtionen 

skall anses bruten eller ej. Det som har betydelse i dessa fall är transaktionens art och syfte 

samt vilken relation gäldenären och den närstående har. Syftet med att det räcker med en san-

nolikhet för att den närstående inte är i ond tro är att den närstående skall kunna ha en realis-

tisk möjlighet att undgå återvinning då han varit i god tro, då det är mycket svårt för den när-

stående att visa att denne inte känt till omständigheterna.28 Det medkontrahenten skall eller 

borde ha känt till avser dels gäldenärens insolvens, dels de omständigheter som gjorde rätts-

handlingen otillbörlig. Medkontrahenten skall alltså ha varit i ond tro beträffande hela förfa-

randet och dess inverkan på gäldenärens ekonomi. Ondtrosbedömningen sker från den tid-

punkt då rättshandlingen utförs.29  

 

Bakgrunden till NJA 2003 s. 37 var att Hjärtervägen gjort en stor kapitalvinst, 50 miljoner kr, 

efter en försäljning av sin leasingstock till moderbolaget, Flora. För att undvika beskattning 

förvärvade Hjärtervägen bolagsandelar i Köpmannen, för kapitalvinsten. Avsikten med detta 

var att göra avdrag för den stora förlust som fanns bokförd hos Köpmannen på grund av en 

filminvestering. I samtliga tre bolag var det samma fysiska person som var firmatecknare och 

styrelseledamot. Köpmannen skrev av kostnaden för investeringen direkt och Hjärtervägen 

yrkade avdrag för sina förvärvskostnader året därpå, vilket skulle medföra ett nollresultat för 

1988 och ingen skatt skulle behöva betalas. I december 1989 överlät Hjärtervägen samtliga 

sina andelar i Köpmannen till Flora för 100 kr. I skatterevision vägrades Köpmannen avdraget 

för inköpskostnaden. Regeringsrätten fastställde detta beslut och strax därefter gick Hjärter-

vägen i konkurs på grund av att de inte klarade av att betala skatten på 41 miljoner kr. På 

                                                 
26 SOU 1983:60 s. 76 och Prop. 1986/87:90 s. 216. 
27 Prop. 1986/87:90 s. 128. 
28 Prop. 1986/87:90 s. 216. 
29 Lennander, a. a., s. 150. 
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grund av det vägrade skatteavdraget byttes underskottet till tillgångar och intäkter och i och 

med att Hjärtervägen gjort sig av med alla tillgångar vid förvärvet av bolagsandelarna sakna-

des helt medel att betala skatten. Återvinningstalan riktades mot Hjärtervägens moderföretag, 

Flora och frågan var om egendomen de förvärvat av Hjärtervägen kunde återvinnas enligt 4 

kap. 5 § KL. 

 

HD behandlade först frågan om Hjärtervägens egendom verkligen undandragits borgenärerna 

genom överlåtelsen av andelar i Köpmannen för 100 kr. Det framkom i HD att Köpmannen 

var garanterad en inkomst av 95 % av inköpssumman på 136 miljoner och detta visade att 

andelarna i Köpmannen hade ett värde och egendom undandrogs borgenärerna när Hjärtervä-

gen sålde sina andelar i Köpmannen för 100 kr. HD konstaterade även att Hjärtervägen blev 

insolvent genom överlåtelsen av andelarna i Köpmannen på grund av att de inte hade några 

tillgångar som kunde täcka skatteskulden. Rörande frågan om motparten hade eller borde ha 

haft kännedom om rättshandlingens otillbörlighet fann HD att Flora bort inse att det förelåg 

en beaktansvärd risk för att den omedelbara avskrivningen av filmrättigheterna inte skulle 

komma att godtas av skattemyndigheterna och att Hjärtervägen skulle komma påföras den 

aktuella skatteskulden. Moderbolaget, Flora, borde ha insett att överlåtelsen gjorde Hjärter-

vägen insolvent. HD fann således att Hjärtervägens överlåtelse av andelarna i Köpmannen till 

Flora skulle återvinnas.  

 

Målet handlar om avancerad skatteplanering i syfte att eliminera en realisationsvinst. I fallet 

illustreras de speciella svårigheter som kan uppstå vid ondtrosbedömningen i dylika sam-

manhang. De förlustavdrag gäldenären, Hjärtervägen, yrkade i sin deklaration underkändes 

och bolaget blev till följd av detta försatt i konkurs. Skatteskulden och överlåtelsen av Hjär-

tervägens egendom ledde tillsammans till att bolaget blev insolvent. Skatteskulden uppkom 

vid beskattningsårets utgång, 1988, och överlåtelsen skedde i december 1989. Vid den tid-

punkten hade en skatterevision inletts, men skattemyndighetens beslut kom först i juni 1990. 

Dessa förhållanden leder till vissa problem vid ondtrosbedömningen. Även om skatteskulden i 

själva verket fanns redan vid tidpunkten för överlåtelsen är det, sett ur medkontrahentens 

synvinkel, inte fråga om en på vanligt sätt konstaterbart faktum. Läget klarnar först när av-

dragsyrkandet underkänts. HD synes därför ha gjort en ondtrosbedömning enligt den modell 

som används då det är fråga om indirekt insolvens, dvs. om situationen varit den att över-

låtelsen i förening med att avdraget senare kom att underkännas föranledde att Hjärtervägen 

blev insolvent. Rättsfallet är mycket komplicerat och det kan noteras att hade inte 
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skatterevisionen inletts hade förmodligen bolaget undkommit återvinningen och sluppit den 

enorma skatten. 

 

Rättsfallet har kommenterats av Göran Millqvist, han anser att utgången i målet inte är 

särskilt förvånande. Problemet ligger i att komma fram till delslutsatserna. Han konstaterar att 

det inte var någon tvekan om att upplägget var en ren skatteplanering, men man måste ha i 

åtanke att HD:s avgörande bygger på vad som blev känt i efterhand och otillbörlighetsbedöm-

ning görs utifrån att skatteplaneringen inte lyckades. Millqvist menar att den avgörande 

frågan var om det risktagande Hjärtervägen tog när de satsade på skatteupplägget borde inne-

bära otillbörlighet enligt 4 kap. 5 § KL. Alltså den risk som låg i att genomföra övergångarna 

av bolagsandelarna i Köpmannen och redovisa dem som förlust, innan det var klart att förvär-

vet kunde skrivas av. HD har ansett att de inblandade parterna måste ha insett risken för 

vägring av avdrag. HD har i och med målet visat att skatteplanerare måste vara 

uppmärksamma, då effekten av en misslyckad skatteplanering inte stannar vid en högre 

skattedebitering, inte heller stannar det vid att en konkurs blir följden, utan det kan även bli 

fråga om återbetalning till konkursboet med det belopp som skatteplaneringen skulle befria 

från skatt.30 

2.3.4 Otillbörlighet 

För att återvinning skall bli möjligt finns ett objektivtrekvisit i 4 kap. 5 § KL om att rätts-

handlingen skall ha varit otillbörlig. För att se att innebörden av otillbörligheten är en viktig 

utgångspunkt, är 4 kap. 5 § KL huvudregeln bland återvinningsreglerna och i denna anges de 

fall som återvinningsreglerna generellt är avsedda att träffa. Det är här bra att återgå till syftet 

med återvinningsreglerna, nämligen att motverka illojala dispositioner. Rekvisitet otillbörlig 

och illojal kan definieras i princip på samma sätt. En otillbörlig rättshandling är med andra 

ord en rättshandling som återvinningsreglerna generellt skall motverka.31  

 

I remissyttrandet till förslaget på ny konkurslag framkommer synpunkter på att formuleringen 

otillbörligt är svår att definiera, då detta begrepp spänner över ett stort område.32 

Departementschefen samtycker till denna kritik men han anser att det inte finns någon annan 

formulering som bättre kan användas i denna situation. Departementschefen menar vidare att 

rekvisitet kan åsamka vissa tolkningsproblem, men dessa problem bör rättstillämpningen 
                                                 
30 Millqvist, Göran, Återvinning i konkurs på grund av misslyckad skatteplanering, JT 2002/03:4 s. 903 f. 
31 Lennander, a. a., s. 156 f. 
32 Prop. 1975:6 s. 206. 
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kunna lösa.33 Här framgår att rättstillämpningen får relativt fria händer att själva avgöra vad 

som skall tolkas in i begreppet och vad som skall lämnas utanför. Detta system med att lämna 

formgivningen av regel till rättstillämpningen anser jag är mycket bra modell då det i de en-

skilda fallen är enklare att tolka eventuellt otillbörligt beteende. Rättshandlingar som är otill-

börliga är till att börja med givetvis sådana rättshandlingar som är straffbara enligt 11 kap. 4 § 

Brottsbalken angående otillbörligt gynnande av borgenär, men bestämmelsen i 4 kap. 5 § KL 

går längre än så. Om en borgenär på otillbörligt sätt gynnats framför andra kan det vara fråga 

om en egentligen ordinär betalning som i det speciella fallet var så prekär att det i det aktuella 

fallet var att se som ett otillbörligt gynnande av viss borgenär framför annan. Det framkom-

mer i förarbetena till konkurslagen att det inte behöver ses som otillbörligt om en fordran som 

är förfallen till betalning betalas, medan andra förfallna fordringar inte betalas. Det måste då 

vara fråga om en fordran som är förmånsberättigad och i vilket fall är garanterad betalning 

före de andra borgenärerna i konkursen. Rättshandlingar som undandrar gäldenärens egendom 

från borgenärerna är också att anse som otillbörliga. Alla former av undandragande räknas in i 

detta med ett krav på att det skett på otillbörligt sätt. Ett exempel på otillbörligt undan-

dragande är om gäldenären säljer sin egendom för att fly ur landet och ta med behållningen 

dit. Rättshandlingar som företagits i syfte att skada borgenärerna genom att öka gäldenärens 

skulder är även dessa att anse som otillbörliga. Som exempel kan nämnas att gäldenären sätter 

sig i skuld men inte tillför boet motsvarande värde. Lagberedningen har valt att inte se kredit 

för normal konsumtion som otillbörligt mot borgenärerna.34  

 

För att kunna avgöra om en rättshandling är otillbörlig kan man börja med att gå igenom de 

olika rekvisiten i 4 kap. 5 § KL. Om rättshandlingen varit till nackdel för borgenärerna, om 

gäldenären varit, eller blivit insolvent av rättshandlingen och om medkontrahenten varit i ond 

tro, föreligger de grundläggande förutsättningarna för en otillbörlig rättshandling. Det krävs 

även en viss kvalifikation av det förkastliga i rättshandlingen för att rättshandlingen skall ses 

som otillbörlig. Det kan tyckas att det som kvalifikation borde räcka med att rättshandlingen 

är av den typ som anges i de objektiva reglerna, då dessa beskriver typiskt otillbörliga fall. 

Det har dock gjorts en typbedömning vid uppställandet av de objektiva reglerna och vid be-

dömningen om en rättshandling rent allmänt faller under 4 kap. 5 § KL måste man ta hänsyn 

till handlingens art i det specifika fallet. Otillbörlighet bör i alla fall föreligga då något av de 

övriga rekvisiten är starkt uppfyllda, t.ex. om det rör sig om en stor transaktion som medför 

                                                 
33 Prop. 1975:6 s. 208. 
34 SOU 1970:75 s. 160 f. 
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betydande nackdel för borgenärerna. Otillbörlighetsbedömningen görs från den tidpunkt då 

transaktionen företogs. Om rättshandlingen har orsakat indirekt skada tas det hänsyn till gäl-

denärens avsikt med transaktionen och de följder denna rättshandling orsakat.35  

 

Lennander sammanfattar en otillbörlig rättshandling som ” ..en otillbörlig transaktion är en 

transaktion, där dels de övriga rekvisiten i 4 kap. 5 § KL  är uppfyllda, dels något av rekvisi-

ten är påfallande starkt uppfyllt, dels inga särskilda omständigheter i fallet talar emot att 

transaktionen bedömts som otillbörlig och där en helhetsbedömning av samtliga omständig-

heter visar transaktionens extraordinära karaktär.” 36  

 

I rättsfallet NJA 2005 s. 443 var bakgrunden i målet att bolaget Timmerverkstaden försatts i 

konkurs och strax före konkursen utbetalades ersättning för juridiskt arbete ut till bolagets 

juridiska rådgivare. Frågan var om konkursförvaltaren borde ha vidtagit åtgärder för att söka 

återvinna denna betalning till konkursboet.  

 

HD konstaterade att bolaget var på obestånd när betalningen gjordes, och detta hade mottaga-

ren haft vetskap om. Betalning skedde efter fakturan förfallit till betalning men på grund av 

likviditetsproblem betalades inte hela beloppet. HD fann ändå att beloppet med hänsyn till 

bolagets ställning var betydande. Det var uppenbart att advokatfirman gynnats framför övriga 

borgenärer och att detta hade skett på ett sätt som skulle ha varit otillbörligt om betalningen 

hade skett till en sedvanlig leverantör av varor eller tjänster.  

 

HD fann att konkursboet tillfogats skada genom att någon återvinningstalan inte väckts. Kon-

kursförvaltaren förpliktigades därmed att ersätta denna förlust, dock jämkat till hälften.  

Detta rättsfall är egentligen ett skadeståndsmål men jag tycker det är ett fall som klart visar 

att förutsättningarna för återvinning är uppfyllda och om konkursförvaltaren handlat riktigt 

är det ingen tvekan om att betalningen skulle ha återvunnits eftersom beloppet var så stort så 

det påverkat gäldenärens ekonomiska ställning samt att gäldenären var på obestånd när be-

talningen skedde och detta hade mottagaren vetskap om. Målet är ett solklart fall och det 

finns inga som helst tvivel för återvinning.   

                                                 
35 Lennander, a. a., s. 156 ff. 
36 Lennander, a. a., s. 158. 
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2.4 Tidsfrister 

2.4.1 Tidsrymder  
Återvinningsfristen är den tidsrymd under vilken en rättshandling kan återvinnas. Återvin-

ningsfristen börjar löpa från fristdagen och fristdagen bör vara den dag då det framgår så gott 

som klart att en konkurs kommer att följa. Tidpunkt bör också vara lätt att fastställa då det är 

av stort intresse för borgenärerna att veta när fristen börjar löpa. Dagen för konkursansökan är 

en lämplig dag att ange som fristdag. I 4 kap. 2 § KL framgår att fristdagen är den dag då 

konkursansökan inkom till rätten. Man kan dela in tidsrymden i tre perioder och inom dessa 

perioder kan en rättshandling inte göras utan att det finns risk för återvinning. Den första peri-

oden är den egentliga återvinningsfristen, den tid som räknas bakåt från fristdagen, som vid 

betalning är tre månader. Den andra perioden är tiden mellan fristdagen och konkursbeslutet. 

Den tredje perioden är tiden efter konkursbeslutet. Rörande betalning och andra borgenärs-

gynnade transaktioner har tidsrymden bestämts till tre månader före fristdagen, gällande gåvor 

är tidsrymden sex månader. Har en rättshandling företagits mellan gäldenären och någon när-

stående till denne är tidsrymden längre. Vid borgenärsgynnade transaktioner är den två år och 

vid gåvor tre år. Rättshandlingen kan undgå återvinning om det visar sig att gäldenären 

varken var eller blev insolvent när rättshandlingen företogs. Vid återvinning enligt 4 kap. 5 § 

KL är den grundläggande fristen fem år under förutsättning att gäldenären var eller genom 

rättshandlingen blev insolvent.37 

 

Vid beräkning av den exakta tidsfristen utgör den grundläggande fristen tre månader före 

fristdagen, själva fristdagen skall inte räknas med. Vid bestämmande av den exakta fristdagen 

används lagen (1930:173) om lagstadgad tid. Beräkning av fristdagen sker med hänsyn till 

hela dagar och klockslaget har ingen inverkan.38 

2.4.2 Närstående  

Vilka som anses vara närstående till gäldenären framgår i 4 kap. 3 § KL. Närstående till gäl-

denären kan delas in i två grupper, dels en familjerättslig grupp, dels en ekonomisk grupp. 

Som närstående i den familjerättsliga gruppen räknas gäldenärens make, syskon och släk-

tingar i rakt upp- och nedstigande led, även make till syskon och släktingar i rakt upp- och 

                                                 
37 Lennander, a. a., s. 71 ff. 
38 Lennander, a. a., s. 74. 
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nedstigande led samt de som på annat sätt står gäldenären personligen särskilt nära.39 Till den 

ekonomiska gruppen hör de som har en väsenlig ekonomisk gemenskap med gäldenären. Med 

detta menas att den närstående skall ha haft del i gäldenärens ekonomiska vinst eller förlust. 

Den ekonomiska gemenskapen skall vara så stor att man kan befara att parterna kan frestas att 

företa otillbörliga transaktioner till fördel för någon av dem.40 

 

För närstående till gäldenären gäller vid betalning först den grundläggande återvinningsfristen 

på tre månader och därefter en speciell frist på ett år och nio månader, dvs. sammanlagt två år. 

Inom tremånadersfristen sker återvinningen på vanligt sätt, men har betalningen skett inom 

den speciella fristen måste konkursförvaltaren visa att de vanliga återvinningsförutsättning-

arna föreligger. Den närstående kan dock undvika återvinning om denne kan visa att gäldenä-

ren inte var eller blev insolvent när rättshandlingen företogs. Görs en återvinning enligt 4 kap. 

5 § KL är tidsfristen för närstående obegränsad.41  

2.5 Transaktioner som kan återvinnas 

1975 gjordes återvinningsreglerna objektiva på så sätt att återvinning inte längre skulle vara 

beroende av om gäldenärens medkontrahent haft insikt om gäldenärens ekonomiska situation 

eller om att han gynnats framför andra.42 De återvinningsgrundande transaktionerna enligt de 

objektiva reglerna är gåva och vissa gåvoliknande transaktioner, bodelning som innefattar 

eftergift till förmån för make eller makes dödsbo, utbetalning av uppenbart oskälig lön, 

arvode eller pension till närstående, avsättningar till pensions- och personalstiftelse, betalning 

av skuld som gjorts i förtid eller med belopp som avsevärt försämrat gäldenärens ekonomiska 

ställning och som inte kan anses som ordinär, kvittning under motsvarande förhållanden, 

pantsättning eller liknande säkerställelse i efterhand samt utmätning. Dessa objektivt be-

stämda regler kompletteras av en på subjektiva rekvisit grundad generell regel som avser fall 

då gäldenären förfarit otillbörligt och medkontrahenten var i ond tro.43 

 

Gåvotransaktioner tillhör de vanligaste återvinningssituationerna, de är relativt enkla för kon-

kursförvaltaren att upptäcka. Gåva som fullbordats inom sex månader före fristdagen åter-

vinns utan tvekan. Gåvan kan även återvinnas om den fullbordats inom ett år från fristdagen 

                                                 
39 Prop. 1975:6 s. 139. 
40 Lennander, a. a., s. 82 f. 
41 Walin, a. a., s. 143 ff. 
42 Prop. 1975:6 s. 93. 
43 Prop. 1986/87:90 s. 118. 
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om det inte visas att gäldenären efter gåvan hade kvar egendom som uppenbart motsvarade 

hans skulder.44 

 

I 4 kap. 10 § KL stadgas att betalning av skuld kan återvinnas. Det finns tre sidorekvisit i 4 

kap. 10 § KL varav ett måste vara uppfyllt. Om betalningen skett med ovanliga betalningsme-

del kan återvinning ske. Rekvisitet är uppfyllt om betalningen skett med ovanliga betalnings-

medel för båda parterna. Återvinning kan även ske om betalningen skett i förtid eller om be-

talningen avsevärt har försämrat gäldenärens ekonomiska ställning. Detta rekvisit innebär att 

det skall vara fråga om en betalning som verkligen är av betydelse för borgenärerna från åter-

vinningssynpunkt, ett belopp som i betraktande av gäldenärens förhållande måste anses 

relativt betydande och som inverkat avsevärt på gäldenärens ekonomiska ställning och den 

eventuella utdelning som borgenärerna kan få vid konkursen. Är dessa tre sidorekvisit upp-

fyllda kan återvinning endast ske om betalningen inte är att se som ordinär. Paragrafen går 

inte att tillämpa på kontantaffärer då det oftast inte innebär någon nackdel för borgenärerna.45 

En djupare genomgång av 4 kap. 10 § KL uppställs nedan under avsnitt 3. 

2.6 Undantag från återvinning 

Från återvinning undantas betalning av skatt eller allmän avgift om fordringen var förfallen 

till betalning samt, under vissa förutsättningar, betalning av eller förmånsrätt för underhålls-

bidrag.46  

 

Det framgår i 4 kap. 1 § KL att skatter och underhållsbidrag är undantagna från återvinning. 

Detta undantag gäller dels beträffande betalning av de flesta förfallna skattefordringar, dels 

beträffande betalning av och utmätning för förfallna familjerättsliga underhållsbidrag som ej 

gynnat den underhållsberättigade på ett otillbörligt sätt. Det är vanligt att gäldenären väljer att 

betala förfallen skatt innan konkursen, för att på så sätt slippa eventuella framtida straff. Det 

är enbart förfallen skatt som inte kan återvinnas, men i praktiken kan inte heller annan 

inbetald skatt återvinnas om betalningen är att anse som ordinär. Undantaget för skatt gäller 

enbart betalningar och inte den förmånsrätt som uppkommer genom utmätning. Det har i bl.a. 

förarbetena till lag om företagsrekonstruktion47 och till nya förmånsrättsregler samt i doktrin 

förts en omfattande debatt kring huruvida betalning av skatt skall kunna återvinnas eller ej, 

                                                 
44 Lennander, a. a., s. 178 ff. 
45 Håstad, a. a., s. 271 ff. 
46 Prop. 1986/87:90 s. 118. 
47 SOU 1992:113 s. 328 ff. 
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men än så länge undantas skattebetalning från återvinning. Den främsta orsaken till detta 

torde vara praktiska fördelar för myndigheter och konkursförvaltare samt att man kan se det 

som en kompensation för staten med tanke på de stora förluster staten gör i konkurser som 

skatteborgenärer.48 I utredningen till nya förmånsrättsregler49 framlades förslag på att förbudet 

av återvinning av skatter bör slopas men regeringen har valt att än så länge inte upphäva åter-

vinningsförbudet av skatter då de anser att frågan inte är tillräckligt utredd.50  

 

Även underhållsbidrag är undandraget återvinning, såvida beloppet var förfallet till betalning 

och den underhållsberättigade inte gynnats på ett otillbörligt sätt. Detta undantag från återvin-

ning gäller både frivillig betalning som utmätning. Således undantas både förmånsrätt som 

vunnits genom utmätning, om denna utmätning inte kan ses som otillbörlig, samt betalningar 

som befinner sig i gränszonen mellan ordinär och otillbörlig. Syftet med detta undantag är av 

praktisk karaktär då någon prövning inte behöver göras om betalningen varit ordinär utan bara 

om den kan anses vara otillbörlig.51  

 

                                                 
48 Lennander, a. a., s. 66 ff. 
49 SOU 1999:1 s. 192 f. 
50 Prop. 2002/03:49 s. 74. 
51 Lennander, a. a., s. 70. 



 20 

3. Närmare om 4 kap. 10 § KL 

3.1 Betalning av förfallen skuld 

Regeln om återvinning av en betalning stadgas i 4 kap. 10 § KL och lyder: ”Betalning av en 

skuld, som har skett senare än tre månader före fristdagen och som har gjorts med annat än 

sedvanliga betalningsmedel, i förtid eller med belopp som avsevärt har försämrat gäldenärens 

ekonomiska ställning, går åter om den inte med hänsyn till omständigheterna ändå kan anses 

som ordinär. Har betalningen skett till någon som är närstående till gäldenären dessförinnan 

men senare än två år före fristdagen, går den åter, om det inte visas att gäldenären varken var 

eller genom åtgärden blev insolvent.  

Vad som i första stycket sägs om återvinning av betalning tillämpas också när kvittning har 

skett, om borgenären enligt 5 kap. 15 § eller 16 § inte hade varit berättigad att kvitta i konkur-

sen.”   

 

Det finns ingen generell möjlighet att återvinna betalningar, men det finns tre olika situationer 

där det kan finnas möjlighet att borgenären fått betalning som han annars med stor sannolik-

het inte skulle ha fått. Dessa tre situationer när återvinning av betalning kan ske är om betal-

ningen skett med annat än sedvanliga betalningsmedel, om betalningen skett i förtid eller om 

betalningen avsevärt försämrat gäldenärens ekonomiska ställning. Dessa tre rekvisit skall mer 

utförligt redogöras för nedan, men en gemensam förutsättning för att återvinning enligt denna 

paragraf kan ske är att betalningen inte med hänsyn till omständigheterna kan anses ordinär.52  

 

Återvinningsfristen för betalning av skuld är tre månader och för närstående gäller en förlängd 

frist som sträcker sig två år tillbaka i tiden. Vid återvinning enligt 4 kap. 10 § KL måste man 

först och främst fastställa om det rör sig om en betalning och inte någon annan typ av avtal. 

Är det klart att det rör sig om en betalning är det av avgörande betydelse när denna betalning 

har skett. Betalningen bör ske när mottagaren erhåller beloppet och detta är skyddat från 

gäldenärens borgenärer. Rörande pengar infaller tidpunkten när de överlämnas till mottaga-

ren. Rör det sig om annat sätt av betalning infaller tidpunkten inte före det att betalningen 

blivit definitiv för betalaren.53 I förarbetena till KL framgår att en kontantaffär inte räknas 

                                                 
52 Lennander, a. a., s. 196. 
53 Lennander, a. a., s. 199 f. 
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som en betalning av skuld.54 Om ett avtal går tillbaka efter det att säljaren levererat varan på 

kredit ses det som en betalning om säljaren återtar varan på grund av köparens betalnings-

oförmåga. Sker återgången på andra skäl kan det istället vara frågan om en hävning. Gällande 

ett säkerställande kan sägas att det rör sig om en betalning om gäldenären inte har rätt att lösa 

tillbaka egendomen.55  

 

Vid konkurser är det inte ovanligt att situationen är mycket komplicerad och en konkursgäl-

denär försöker inte sällan komma runt regelverket för att på olika sätt försöka ”gömma 

undan” pengar. I praxis finns det många exempel på så kallade medelbara betalningar där 

betalningen har erlagts av tredje man men på bekostnad av gäldenären, eftersom det är dennes 

tillgångar som kommer borgenären till godo.56 Ett exempel på en sådan betalning är om 

gäldenären säljer egendom till tredje man och denne betalar genom att infria någon av 

gäldenärens skulder eller genom att överta betalningsansvaret för en sådan skuld. Vid en 

sådan medelbar betalning bör återvinningstalan riktas mot den borgenär som erhållit 

betalningen, den skulle även kunna riktas mot tredje man men bara i det fall dennes handlande 

orsakat konkursboet någon nackdel.57  

 

I rättsfallet NJA 2000 s. 685 hade en kommun och ett bolag, Chematur, träffat ett ramavtal 

där kommunen anlitade Chematur som totalleverantör av ett kraftvärmeverk. Kommunen för-

band sig vid avtalet att teckna delavtal med Chematur för kontrakten mellan Chematur och 

dennes underleverantörer. Gällande betalningsrutiner skulle Chematur, efter att erhållit fak-

tura från en underleverantör, tillställa kommunen motsvarande faktura som kommunen beta-

lade och sedan betalade Chematur underleverantören. Chematur hade ingått ett avtal med Bo-

liden och med hänvisning till ramavtalet tecknade Chematur och kommunen ett delavtal. I 

detta avtal angavs att samtliga betalningar som kommunen skulle erlägga till Chematur skulle 

vara disponibla för Chematur senast tre dagar före motsvarande förfallodag som gällde mellan 

Chematur och Boliden. 

 

När Chematur ställde in sina betalningar, avtalade bolaget och kommunen, att kommunen 

skulle betala Chematurs underleverantörer direkt på de villkor som gällde mellan Chematur 

och underleverantören. Strax före Chematurs konkurs hävde de avtalet med Boliden på grund 

                                                 
54 SOU 1970:75 s. 149 f. 
55 Lennander, a. a., s. 200.  
56 Se NJA 1981 s. 562, RH 1994:23, NJA 1996 s. 333. 
57 Lennander, a. a., s. 204 ff. 
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av kontraktsbrott och Boliden åtog sig en omfattande betalningsskyldighet avseende ska-

destånd mm. Betalningen skulle erläggas direkt till kommunen. Frågan var om betalningen 

som Boliden erlagt till kommunen kunde återvinnas enligt 4 kap. 10 § eller 4 kap. 5 § KL.  

 

TR ansåg att förhållandet mellan kommunen och Chematur inte varit ett kommissions-

förhållande, utan två fristående avtalskontrahenter som i vissa avseende samarbetat men utan 

att mellanmansförhållande uppstått. Betalningen som betalats av Boliden till kommunen 

skulle rätteligen ha betalats till Chematur och TR fann att denna betalning skulle gå åter enligt 

4 kap. 10 § KL. 

 

HovR:n ansåg att förhållandet mellan parterna varit ett mellanmansförhållande. Kommunen 

hade haft rätt att begära att betalningen skulle ske direkt till kommunen. Betalningen som 

Boliden betalade direkt till kommunen ingick inte i konkursboet och var därför inte återvin-

ningsbar. 

 

HD utredde avtalsförhållandet mellan kommunen och Chematur och fann att det fanns påtag-

liga likheter med ett omfattande sysslomannaskap. Chematur hade, i förhållande till kommu-

nen, haft en osjälvständig ställning och uppdraget hade helt gått ut på att tillvarata kommu-

nens intressen. I avtalet med Boliden hade Chematur endast haft en förmedlande roll och av-

talet hade ingåtts för kommunens räkning. Chematur hade inte kunnat tillgodoräkna sig någon 

vinst på avtalet och HD ansåg att Chematur uppträtt som kommissionär. I och med detta 

skulle inte beloppet ingått i konkursboet och återvinning kunde således inte ske. 

 

JustR Lennander tillade att betalningen skett efter konkursbeslutet och detta innebar att en 

betalning som skett från Chematur efter konkursbeslutet inte var giltig mot konkursboet. 

Reglerna om återvinning var inte tillämpliga på rättshandlingar som är ogiltiga därför att de 

företagits efter konkursbeslutet, och i vilket fall avsåg inte betalningen ett belopp som avse-

värt försämrat gäldenärens ekonomiska ställning. 

 

Detta rättsfall är intressant på så vis att det belyser vikten av förhållandet mellan de olika 

avtalsparterna. TR ansåg att kommunen och Chematur var två fristående avtalsparter, som 

visserligen samarbetade, men inte tillräckligt nära för att ett mellanmansförhållande uppstått. 

HovR:n och HD däremot anser att det förelåg ett mellanmansförhållande och därigenom 

skulle inte beloppet kunna bli föremål för återvinning. HD gör i övrigt inga uttalanden om 
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återvinningsmöjligheterna men JustR Lennander poängterar att transaktionen i vilket fall inte 

kunde bli föremål för återvinning. Jag finner det anmärkningsvärt att inte detta kommer fram 

tidigare i rättsfallet, då frågan rör återvinning. Om HD direkt hade gjort samma konstate-

randen som Lennander hade inte, det till synes komplicerade, partsförhållandet behövts utre-

das så ingående.   

3.2 Betalning med annat än sedvanliga betalningsmedel 

Återvinning av betalning som gjorts med annat än sedvanliga betalningsmedel är en av de 

mest återkommande frågorna i rättstillämpningen vid återvinningsfall. För att avgöra vad som 

avses med sedvanliga betalningsmedel har det i förarbetena till KL stadgats att det skall avgö-

ras med hänsyn till borgenärens och gäldenärens yrken.58 Därmed är det tillräckligt att betal-

ningen är ovanlig med tanke på borgenärens eller gäldenärens yrke och bransch. Betalnings-

medlet måste ses som ovanligt med hänsyn till båda parterna och inte som i äldre rätt där det 

räckte att betalningsmedlet var ovanligt med hänsyn till en part.59 När det gäller att fastställa 

om en betalning är sedvanlig eller ej måste man se till gäldenärens sedvana och hur han bru-

kar betala. Om han i stort sett alltid betalar sina borgenärer med varor är detta ett sedvanligt 

sätt för gäldenären, även om han betalar till ett finansieringsföretag som i vanliga fall inte tar 

varor som betalning.60 Enligt min mening är det självklart att hänsyn måste tas till gäldenä-

rens och borgenärens yrken och bransch. Inom flera områden är det mycket vanligt att betal-

ning indirekt sker med varor eller tjänster och denna form av betalning kan te sig ovanlig för 

andra, men det vore inte rätt om dessa betalningar skulle återvinnas enbart för att de inte ses 

som sedvanliga betalningar. Givetvis är det vanligt att gäldenären strax innan konkursen 

betalar med annat än sedvanliga betalningsmedel, just därför att denne inte har någon möj-

lighet att betala på annat sätt och jag anser att dessa transaktioner måste kunna återvinnas 

till konkursboet utan större svårigheter.  

 

Inom obligationsrätten finns två former av fullgörelser när en betalning anses gjord med 

osedvanliga medel som kallas datio in solutum och datio solvendi causa. Det första innebär att 

gäldenären överlåter egendom av något annat slag än det han är skyldig att prestera och bor-

genären accepterar detta som fullgörelse. Det senare innebär att borgenären tar emot en pre-

station för att själv förvandla den till pengar i avräkning på gäldenärens förpliktelse. Inom 

                                                 
58 Prop. 1975:6 s. 223. 
59 I ex. 36 § 2 mom. 1862 års KL. 
60 SOU 1970:75 s. 149. 
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återvinningsrätten spelar det ingen roll om transaktionen är datio in solutum eller datio 

solvendi causa. Vid datio in solutum erhåller borgenären egendomen direkt som betalning.61 

 

Ett vanligt köp och ett köp som utförs med osedvanliga betalningsmedel ser till det yttre lika 

ut och egentligen är det inget konstigt med att en borgenär får betalt genom en avräkning mot 

en fordran som tillkommer säljaren gentemot köparen. Syftet med transaktionerna är däremot 

inte de samma och återvinningsreglerna skall angripa transaktioner som har som syfte att 

kringgå följderna av gäldenärens konkurs. Detta är en principiellt viktig utgångspunkt i be-

dömningen om osedvanliga betalningsmedel, men att bevisa dessa transaktioner kan vara 

komplicerat. För att kunna se om ett köp rör sig om betalning med osedvanliga betalningsme-

del har Lennander ställt upp ett antal frågor som kan ge vägledning.62 

• Har borgenären tidigare köpt samma typ av egendom av gäldenären? 

• Har borgenären någon användning av egendomen? Har han köpt liknande egendom från något annat 

håll? 

• Har – då borgenären köpt varor eller annan egendom för privat bruk – försäljningen haft ett rimligt 

omfång? 

• Hur förhåller sig skuldens belopp till köpeskillingens belopp? Har borgenären betalat någon del av 

köpeskillingen kontant? 

• Vid vilken tidpunkt träffades köpeavtalet? 

 

Jag anser att denna uppställning som Lennander gjort i viss utsträckning klargör om det rör 

sig om ett köp eller en betalning med osedvanligt betalningsmedel. Frågorna kan relativt 

enkelt ge svar på vilken typ av betalning det rör sig om, visserligen är ofta sådana här trans-

aktioner maskerade och komplicerade men ställs dessa frågor bör det bli något lättare att 

avgöra om betalningen kan bli föremål för återvinning eller ej. 

 

Vid avgörandet om betalningsmedlet skall ses som osedvanligt, krävs att borgenären erhållit 

en annan prestation än den som först var avtalad om. Det räcker inte med att prestationen blir 

en annan än den avtalade, utan vederlaget måste även ses som osedvanligt. Vid bedömandet 

av vad som ses som osedvanligt är det först av vikt att ta hänsyn till betalningens art, men 

man måste då som ovan nämnts även ta hänsyn till parternas yrken och sedvanan i deras 

bransch. Givetvis måste hänsyn även tas till om betalningen har skett genom en sedvana som 

bildats mellan parterna samt om transaktionen kan anses som ett normalt led i parternas 

                                                 
61 Lennander, a. a., s. 214 f. 
62 Lennander, a. a., s. 218 f. 
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verksamhet eller som en ordinär affärstransaktion. Det bör även tas hänsyn till om påtryck-

ningar från borgenären förekommit samt övriga omständigheter kring transaktionen och om 

karaktären på transaktionen påverkas när den sätts i samband med andra transaktioner.63  

 

Pengar i sig torde aldrig kunna utgöra osedvanliga betalningsmedel och sannolikt gäller det 

samma för checkar och liknande betalningsmedel. Varor och fordringar på tredje man hör till 

de betalningsmedel som anses ha osedvanlig karaktär. Fordringar på tredje man kan vara 

kundfordringar som uppkommit i gäldenärens rörelse, skuldebrev utställda av tredje man, 

växlar accepterade av tredje man, avbetalningskontrakt och köpeskillingfordringar.64 

 

Är betalningen att anse som ordinär går det inte att återvinna denna trots att betalningen skett 

med osedvanliga betalningsmedel. Beträffande gäldenär som är näringsidkare måste man se 

på förhållandena i hans bransch samt även på förhållandena i mottagarens bransch, men fram-

står betalningsmedlet som motiverat med hänsyn till ena partens förhållanden tycks det saknas 

anledning att betrakta det som ovanligt bara för att det avviker från det normala för en av 

parterna.65 Jag finner det något anmärkningsvärt att betalningen i vissa fall kan ses som 

sedvanlig om det är motiverat med hänsyn till en av parterna. För det första har jag svårt att 

se vilket företag som accepterar en betalning med för företaget ovanligt betalningsmedel, det 

borde då röra sig om ett betalningsmedel som mottagaren på något sätt kan använda sig av 

eller enkelt kan omvandla till pengar. Jag förstår inte varför inte denna transaktion blir före-

mål för återvinning då det är ganska uppenbart att betalningen skett med annat än sedvanligt 

betalningsmedel åtminstone för en av parterna. 

3.3 Betalning i förtid 

Att betala en skuld innan förfallodagen har sedan länge setts som en möjlig illojal handling. 

Misstanke kan väckas om att borgenären varit särskilt angelägen om att få betalt eller att gäl-

denären valt att gynna en viss borgenär. Givetvis är det inte säkert att borgenären varit enträ-

gen eller ens kunnat påverka att betalningen skett i förtid och då går det inte att beskylla bor-

genären för ett otillbörligt beteende. Det är inte heller säkert att gäldenären betalat i förtid för 

att gynna någon, det kan röra sig om en rabatt när fakturan blir snabbare betalt eller att det 

                                                 
63 Lennander, a. a., s. 220 ff. 
64 Lennander, a. a., s. 224. 
65 Welamson, a. a., 98 f. 
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inte finns någon möjlighet att betala på förfallodagen. Dessa betalningar är undantagna från 

återvinning då de är ordinära betalningar.66  

 

Gäldenärens skyldighet att betala infaller inte alltid med den tidpunkt då han har rätt att be-

tala. Det görs en skillnad mellan förfallotid och frigörelsetid. Förfallotiden är den dag då bor-

genären har rätt att kräva betalning, frigörelsetid är den dag då gäldenären har rätt att prestera 

och borgenären är skyldig att ta emot prestationen. Skillnaden mellan dessa båda begrepp får 

betydelse om avtalet innehåller någon klausul om betalning inom ex. 30 dagar ger viss kassa-

rabatt. När de 30 dagarna förflutit infaller förfallodagen, frigörelsetiden börjar löpa när gälde-

nären tidigast kan betala. Kan skulden betalas på initiativ av gäldenären får skillnaden också 

betydelse, då frigörelsetiden har inträtt när gäldenären utnyttjar sin rätt att betala men däremot 

har inte förfallodagen inträtt. En betalning som görs under frigörelsetiden är att betrakta som 

en förtidsbetalning och skulle kunna återvinnas enligt 4 kap. 10 § KL. Däremot kan en sådan 

betalning ses som ordinär och är därigenom undantagen från återvinning. Vid bedömningen 

om en betalning skett i förtid skall hänsyn tas till om parterna kommit överens om att betal-

ningen skall erläggas före den egentliga förfallodagen, om en viss händelse inträffar,67 och 

vilken sedvana som finns mellan parterna.68 Givetvis kan man inte anse att en betalning skett i 

förtid om gäldenären under lång tid betalat sina fakturor under frigörelsetiden och innan 

förfallodagen. Det kan visserligen diskuteras huruvida en betalning skall anses vara betald i 

förtid eller ej, när parterna under avtalets gång kommit överens om en tidigare betalningsdag 

än förfallodagen, frågan är då vilka händelser som är accepterade och vilka som inte är det. 

Jag kan tänka mig att många betalningar ses som betalda i förtid, men återvinns inte på 

grund av att de ses som ordinära. Undantaget för ordinära betalningar tror jag spelar en 

särskilt stor roll just vid förtidsbetalningar. Det finns en mängd situationer där gäldenären 

väljer att betala fakturan innan förfallodagen och det vore alldeles för långsökt om dessa 

situationer skulle återvinnas utan ifrågasättning. 

3.3.1 Rättspraxis 
I rättsfallet NJA 2002 s. 441 hade Ekströms Gerdsken AB, Bolaget, förvärvat en rörelse av 

Konsum för tre miljoner kronor. Verksamheten startade i oktober 1996 och var fram till juni 

1997 ägd till 99,5 % av Ekströms Stormarknad AB och till 0,5 % av personen JS. 

 

                                                 
66 Lennander, a. a., s. 226 f. 
67 I ett danskt rättsfall, UfR 1947 s. 635, har betalning vid skörd av potatis inte setts som förtid. 
68 Lennander, a. a., s. 228 f. 
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Bolaget hade redan från starten ekonomiska problem och från november 1996 hade Bolaget 

haft en betydande förlust varje månad. För att undvika att Bolaget kom på obestånd gav mo-

derbolaget Bolaget ett aktieägartillskott i form av koncernbidrag på 3,3 miljoner under det 

första verksamhetsåret. I slutet av juni 1997 var förlusten 600 000 kr och då förvärvade D-

gruppen Väst AB samtliga aktier i Bolaget. D-gruppen beslöt den 1 juli 1997 att begära Bola-

get i likvidation. Bolaget sattes i konkurs den 14 oktober 1997.  

 

I september 1996 hade JS utgett ett konvertibelt förlagslån på 491 000 kr till Bolaget. Lånet 

skulle förfalla till betalning den 31 maj 2001, och den 24 juni 1997 återbetalade Bolaget 

100 000 kr av detta lån i samband med att D-gruppen köpte aktierna i Bolaget.  

 

Konkursboet yrkade att JS skulle betala 100 000 kr till konkursboet på grund av att Bolaget 

var på obestånd den 24 juni 1997. JS hade genom betalningen gynnats framför andra borgenä-

rer på ett otillbörligt sätt. JS var närstående till Bolaget och hade kännedom om obeståndet 

och de omständigheter som gjorde rättshandlingen otillbörlig. Skulden skulle förfalla först 

fyra år senare och förlagslånet skulle ge JS rätt till betalning först sedan andra fordringsägare 

fått betalt. Betalningen skedde till närstående som anses ha insikt i Bolagets obestånd och på 

grund av detta skall betalningen gå åter enligt 4 kap. 5 § KL. I andra hand yrkade konkursboet 

att rättshandlingen skulle gå åter enligt 4 kap. 10 § KL då betalningen skedde i förtid och inte 

var ordinär, samt att den skedde till närstående senare än två år före fristdagen.  

 

JS menade att Bolaget inte var på obestånd när betalningen till honom skedde och i vart fall så 

kände han inte till eller borde ha känt till att Bolaget var på obestånd. Rättshandlingen var inte 

otillbörlig och den var inte betald i förtid eftersom parterna kommit överens om en ändring av 

förfallotiden den 19 juni 1997.  

 

HD fann det ostridigt att JS var närstående till Bolaget då han var VD i detta och betalningen 

har därmed ägt rum inom återvinningsfristen enligt 4 kap. 10 § 1 st. KL. Om en överenskom-

melse om ändring i förfallotiden ägt rum inverkade inte det på om återbetalningen skett i 

förtid då överenskommelsen träffats inom återvinningsfristen. Gällande frågan om betal-

ningen varit ordinär eller ej menade HD att det faktum att D-gruppen lät genomföra en förtida 

betalning på förlagslånet med Bolagets medel kunde inte, från Bolagets sida, ha varit affärs-

mässigt motiverad utan får anses ha avvikit i sådan grad från det normala och naturliga 

mönstret att betalningen inte kunde ses som ordinär. Betalningen skulle därför gå åter.  
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Lennander har kommenterat rättsfallet och hon menar att förfallodagen kan komma att ändras 

under låneförhållandet och en sådan ändring av förfallodagen kan godtas om ändringen inte 

sker inom återvinningsfristen. Sägs en skuld upp med stöd av en förfalloklausul i nära anslut-

ning till konkursen så att betalningen kommer att erläggas inom återvinningsfristen kan man 

ana att det grundar sig på gäldenärens insolvens. För att skulden inte skall anses vara betald i 

förtid krävs att skulden var förfallen till betalning när betalningen skedde.69  

I det aktuella rättsfallet kommer HD fram till att ändringen av förfallodagen skett under åter-

vinningsfristen och det medför att betalningen skett i förtid. HD diskuterar egentligen inte 

frågan om förtidsbetalning utan de har valt att inte se betalningen som ordinär då parternas 

beteende avviker från det normala. Rättsfallet är ganska komplicerat men jag anser att HD:s 

dom måste vara riktig, visserligen kan jag förstå att förfallodagen ändrades när D-gruppen 

köpte Bolaget eftersom JS då inte längre hade något intresse i Bolaget. Hade istället konkur-

sen skett senare hade betalningen inte blivit föremål för återvinning, eftersom återvinnings-

fristen då hade gått ut. 

 

Rättsfallet NJA 2001 s. 474 handlade om en gäldenär som en kort tid före sin konkurs infriade 

en skuld genom att sätta in ett belopp på borgenärens bankkonto. När beloppet kom in till 

borgenären erlade borgenären detta som en betalning av en skuld till banken. Beloppet hade 

kommit till banken på ett sånt sätt så bestämmelsen i 4 kap. 18 § KL kunde vara tillämplig.  

 

Bakgrunden i målet var att Servicebolaget hade överlåtit sin service- och underhållsverksam-

het till Teknikbolaget genom ett inkråmsavtal, i samband med detta såldes även vissa till-

gångar och skulder till Teknikbolaget. Servicebolaget och Teknikbolaget var helägda dotter-

bolag till Elektrounion AB som försattes i konkurs 19 februari 1993. De två förstnämnda 

ställde i samband med detta in sina betalningar. Sparbanken väckte den 15 mars talan mot 

Teknikbolaget och yrkade att TR skulle fastställa bankens rätt till betalning för en fordran på 

6,9 miljoner kr mot Servicebolaget. Banken hade säkerhet för sina fordringar på Servicebola-

get i form av företagshypotek. Den 24 mars 1993 träffade parterna en förlikningsöverens-

kommelse. Där åtog Teknikbolaget sig att till sparbanken bekräfta en med anledning av in-

kråmsavtalet resterande köpeskillingskuld och att reglera denna till Servicebolaget genom 

betalning till Servicebolagets konto hos Sparbanken, varav 500 000 kr skulle erläggas 

                                                 
69 Lennander, a. a., s. 231 f. 
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omgående. Detta skedde och vid insättningstillfället häftade Servicebolaget i skuld till 

Sparbanken för kontot.  

 

Teknikbolaget och Servicebolaget försattes i konkurs den 2 respektive 6 april 1993.  

 

Teknikbolagets konkursbo yrkade på att Sparbanken skulle betala 500 000 kr jämte ränta från 

den 1 april 1993 till betalning skedde, till konkursboet. Konkursboets grund för yrkandet var 

att förlikningsavtalet mellan Teknikbolaget och Sparbanken på grund av bristande förutsätt-

ningar inte var bindande och därigenom skulle betalningen på 500 000 kr gå åter. Konkurs-

boet menade att betalningen inte var ordinär, den hade skett i förtid inom tre månader före 

fristdagen och därför borde betalningen återvinnas enligt 4 kap. 10 § KL. De menade vidare 

att egendom hade undandragits från Teknikbolagets borgenärer vid betalningen. Teknikbola-

get var på obestånd när betalningen skedde och det borde Sparbanken ha känt till. Betalningen 

var otillbörlig och återvinning kunde ske genom 4 kap. 5 § KL. Som sista grund angav kon-

kursboet att om TR inte fann att betalningen skett till Sparbanken utan till Servicebolaget åbe-

ropades en analog tillämpning av 4 kap. 18 § KL då betalningen på 500 000 kr kunde jäm-

ställas med en överlåtelse. 

 

Som grund för sitt bestridande anförde Sparbanken att betalningen inte skett till Sparbanken 

utan till Servicebolaget och därigenom kunde inte 4 kap. 18 § KL tillämpas. Om betalningen 

skulle anses vara gjord till Sparbanken skulle detta betraktas som betalning för den egendom 

som omfattads av företagshypoteket och banken hade förmånsrätt i den egendomen. Sparban-

ken menade att det inte förelåg förutsättningar för återvinnig. Visserligen hade betalningen 

skett tre månader innan fristdagen men betalningen var ordinär och hade inte skett i förtid. 

Teknikbolaget var inte på obestånd vid tidpunkten för betalningen och betalningen var inte 

otillbörlig. 

 

Utgångspunkten i HD var att Teknikbolaget infriat sin skuld till servicebolaget genom att be-

tala in 500 000 kr på servicebolagets konto hos Sparbanken, Servicebolaget hade då minskat 

sin skuld hos Sparbanken. Frågan gällde huruvida 4 kap. 18 § KL kunde tillämpas på betal-

ningen mellan Servicebolaget och Sparbanken och om återvinning kunde ske från banken till 

Teknikbolagets konkurs. 
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Enligt 4 kap. 18 § KL hade konkursboet, om egendom som kunde återvinnas hade överlåtits 

till annan, samma rätt till återvinning mot denne, om han kände till eller borde ha känt till de 

omständigheter som grundade denna rätt. Egendom enligt 4 kap. 18 § KL omfattar all slags 

egendom och således även penningbelopp. HD fann att penningbeloppet kommit in till ban-

ken på ett sådant sätt att bestämmelsen i 4 kap. 18 § KL kunde bli tillämplig. HD fann att be-

talningen som Teknikbolaget erlagt till Servicebolaget hade skett i förtid och kunde inte ses 

som ordinär eftersom den skett efter det att Teknikbolaget ställt in sina betalningar och där-

igenom kunde 4 kap. 10 § KL tillämpas. För att återvinning skulle kunna ske enligt 4 kap. 10 

§ KL krävdes att betalningen varit till nackdel för någon annan av Teknikbolagets borgenärer 

och detta rekvisit ansågs vara uppfyllt. För att återvinning skulle kunna ske från banken 

krävdes att banken kände till eller borde ha känt till de faktiska omständigheter som gjorde 

betalningen från Teknikbolaget till Servicebolaget återvinningsbar. Med beaktande av att 

företrädare för banken deltog i uppgörelsen som ledde fram till betalningen ansåg HD att 

banken måste ha varit införstådd med omständigheterna kring betalningen och att betalningen 

hade skett i förtid samt att Teknikbolaget ställt in sina betalningar. Banken måste därigenom 

ha varit i sådan ond tro som avses i 4 kap. 18 § KL och därigenom kunde återvinning av betal-

ningen till banken från Teknikbolaget ske. Rättsfallet berör i första hand 4 kap. 18 § KL men 

domstolen måste diskutera kring huruvida återvinning enligt 4 kap. 10 § KL kan bli aktuellt 

för att 4 kap. 18 § KL skall bli tillämplig. Att betalningen var gjord i förtid och inte kunde 

anses som ordinär kändes ganska självklart efter HD:s utredning men något som jag reagerat 

på när jag studerat detta rättsfall är att HD bedömer om betalningen varit till nackdel för 

någon borgenär och ett sådant nackdelsrekvisit finns inte i 4 kap. 10 § KL. Jag har fått den 

uppfattningen att återvinning enligt 4 kap. 10 § KL kan ske även om det inte är till nackdel för 

någon borgenär, detta krav som HD ställer upp kan jag inte uttyda i varken lagtext, förarbe-

ten eller doktrin. HD kom visserligen fram till att betalningen varit till nackdel för borgenärer 

och återvinning kunde därigenom ske, men enligt min mening borde återvinning ha blivit ak-

tuellt i vilket fall då jag anser att det bara finns ett nackdelskrav i 4 kap. 5 § KL och denna 

regel var inte aktuell i detta fall. 
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3.4 Försämring av gäldenärens ekonomiska ställning 

Detta begrepp har vållat stora bekymmer i rättstillämpningen, då det är synnerligen svårtolkat 

och mycket liten vägledning funnits i förarbetena till KL. I nuläget är uttrycket relativt klar-

lagt då det i praxis flera gånger varit uppe till bedömning.70  

 

Betalar gäldenären en skuld försämrar inte det hans egentliga ekonomiska ställning eftersom 

tillgångarna minskar, samt även skulden. Det framgår i förarbetena till lagen att det är fråga 

om ett belopp som i betraktande av gäldenärens förhållanden måste anses relativt betydande 

och därför inverka avsevärt på hans ekonomiska ställning och den utdelning som borgenä-

rerna kan få vid en senare inträffad konkurs.71 Det har i praxis fastslagits att det inte skall 

spela någon roll om betalningen drabbar en enda borgenär eller om den drabbar hela borge-

närskollektivet.72 Det ska inte heller spela någon roll hur stort belopp som betalats. Däremot 

har det lagts stor vikt vid beloppets relation till gäldenärens tillgångar, det är då relationen vid 

tidpunkten för betalningen som är den relevanta.73  

 

Uttrycket försämring av gäldenärens ekonomiska ställning betyder rent allmänt betalningens 

inverkan på borgenärernas utsikter att få betalt. Först kan man se på beloppets storlek i sig. 

Man kan även se hur betalningen har inverkat på gäldenärens likviditet. Då är det av avgö-

rande vikt hur betalningen påverkat gäldenärens möjlighet att fortsätta sin ekonomiska verk-

samhet.74 Det som avses torde vara antingen det att det betalda beloppet var avsevärt i sig 

eller att gäldenärens möjlighet att fortsätta rörelsen avsevärt försämrats eller att övriga borge-

närers utsikter till betalning avsevärt försämrats. Detta rekvisit har orsakat omfattande diskus-

sioner och någon större utredning för detta ryms inte inom denna uppsats, men det har i 

praxis75 framkommit att bedömningen är relativ och att det skall göras en jämförelse med 

gäldenärens förhållanden vid tiden för betalningen och det har i doktrin76 och rättstillämp-

ningen ansetts att en betalning överstigande 10 % av tillgångarna är en tillräcklig försämring, 

men under denna procentenhet kan det inte vara fråga om en tillräcklig försämring för åter-

vinningsanspråk.77 I ett rättsfall fån 1997 har HD gått ännu lite längre mot en relativ bedöm-

                                                 
70 Håstad, a. a., s. 273. 
71 SOU 1970:75 s. 149. 
72 Se NJA 1981 s. 135. 
73 Welamson, a. a., s. 99 f. 
74 Lennander, a. a., s. 235. 
75 NJA 1981 s. 759, NJA 1982 s. 224. 
76 Lennander, a. a., s. 240 f, Walin, a. a., s. 186, Welamson, a. a., s. 100, Håstad, a. a., s. 275 f. 
77 Håstad, a. a., s. 273 ff. med supplement (2004), s. 24. 
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ning, och man har valt att gå efter en nettobedömning, vilket kan bidra till att återvinnings-

möjligheterna vidgas ytterligare.78 Jag anser att detta rekvisit för återvinning av betalning är 

det som rättstillämpningen bör vara mest benägna att få till stånd återvinning av. Har rätts-

handlingen inneburit att gäldenärens ekonomiska ställning försämrats borde det vara ett 

tydligt tecken på att något inte är står rätt till. Gäldenären har förmodligen koll på sin 

ekonomi och borde rimligtvis undvika att företa rättshandlingar som skadar ekonomin såvida 

gäldenären inte medvetet försöker gynna en borgenär. Angående10 % gränsen anser jag att 

det är positivt att det ställts upp ett riktmärke att gå efter, jag finner det svårt att ta ställning 

till om det är en rimlig gräns, men klart är att betalningen måste sättas i relation till gäldenä-

rens tillgångar och något annat synsätt vore för mig otänkbart. Det skulle inte fungera att 

sätta upp en beloppsgräns då det i konkurser är mycket olika hur stora företag och belopp det 

rör sig om.   

 

I rättsfallet RH 2004:46 var Powerpipe kund till Heléns och köpte stålrör av dessa för att an-

vända i sin tillverkning av kulvertsystem. Powerpipe försattes i konkurs 15 mars 1999. Po-

werpipes konkursbo yrkade på att Heléns skulle förpliktigas att återbetala 4 398 992 kronor 

till konkursboet. 

 

Som grund för yrkandet angav konkursboet att Powerpipe under perioden 15 december 1998 

till den 12 februari 1999 verkställt betalningar till Heléns som med 4 318 992 kronor översti-

git värdet på levererade varor under samma period. Dessa betalningar hade avsevärt försämrat 

Powerpipes ekonomi och kunde inte anses som ordinära. Dessa betalningar som skett tre må-

nader innan fristdagen skulle gå åter enligt 4 kap. 10 § KL. 

 

Heléns bestred yrkandet och menade att de betalningar som skett under den angivna perioden 

hade motsvarat värdet av under samma tid levererade produkter. Dessa betalningar hade inte 

avsevärt försämrat Powerpipes ekonomiska ställning och skulle under alla förhållanden anses 

som ordinära.  

 

TR konstaterade att målet handlar om huruvida en överbetalning har skett och om denna 

överbetalning i så fall avsevärt försämrat Powerpipes ekonomiska ställning och om denna 

betalning i så fall kunnat anses som ordinär. TR menade att det handlade om en överbetalning 

                                                 
78 NJA 1997 s. 115. 
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då det var fråga om en kraftig nedamortering av ett uppkommit skuldsaldo. Betalningen 

kunde inte anses vara gjord under tre månadersfristen utan måste ses som betalning av äldre 

skulder och det överskjutande beloppet i sig var inte sådant att det kunde bli föremål för åter-

vinning enligt konkurslagen. TR menade vidare att betalningarna avsevärt hade försämrat 

Powerpipes ekonomiska ställning, men det som avgjorde om betalningarna skulle gå åter eller 

inte, var huruvida de skulle ses som ordinära. Heléns hade bevisbördan för att visa att betal-

ningarna var ordinära. Heléns hade under återvinningsperioden fortsatt att leverera varor till 

Powerpipe utan att ställa några särskilda krav på betalning. Det fanns inget som tydde på att 

betalningarna påskyndats med tanke på Powerpipes ekonomiska svårigheter och TR fann att 

betalningarna skett i enlighet med vad som varit parternas affärsförhållande. Betalningarna 

kunde anses som ordinära och därigenom lämnades käromålet utan bifall.  

 

HovR:n fann att betalningarna avsevärt har försämrat Powerpipes ekonomiska ställning. Vad 

gällde frågan om betalningen var ordinär eller ej menade HovR:n att det var fråga om en 

överbetalning men med tanke på omständigheterna i övrigt fann de att betalningen skett i en-

lighet med vad som varit vanlig i parternas affärsförhållande. Det fanns inget som visade att 

betalningarna skett efter påtryckningar från Heléns och de var inte något resultat av någon 

indrivningsåtgärd och måste i en samlad bedömning vara ordinära. Konkursboets talan läm-

nades utan bifall. I detta mål finner både TR och HovR:n att betalningen avsevärt försämrat 

gäldenärens ekonomiska ställning, men betalningen anses som ordinär och därför blir det 

ingen återvinning. Detta rättsfall belyser tydligt att återvinning inte sker om betalningen varit 

ordinär. Här är det fråga om en mycket stor summa pengar och det har konstaterats att 

denna betalning avsevärt försämrat gäldenärens ekonomiska ställning men på grund av par-

ternas affärsförhållanden har domstolarna valt att se betalningen som ordinär. I just detta 

fall anser jag att återvinning borde ha blivit möjligt trots att betalningen ses som ordinär med 

tanke på att betalningen haft så stor inverkan på gäldenärens ekonomi.  

3.5 Ordinära betalningar 

Det har ansetts alltför långtgående att i alla dessa tre, ovannämnda, situationer kunna åter-

vinna betalningen, därför kan återvinning inte ske om betalningen, med hänsyn till omstän-

digheterna, är att anse som ordinär. Detta gäller för alla betalningar, således även för betal-

ningar med osedvanliga betalningsmedel och om de skett i förtid. I vissa fall kan en betalning, 

som är ovanlig inom en viss bransch, godtas under vissa omständigheter och en betalning som 

sker i förtid kan ha praktiska skäl eller är utförd för att erhålla viss kassarabatt. Löpande 
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betalningar som ex. hyra, amorteringar och skatter skall som regel inte återvinnas även om 

dessa betalningar väsentligt har försämrat gäldenärens ekonomiska ställning. Även om 

gäldenären gör betalningen efter förfallodagen kan den ses som ordinär om detta är ett vanligt 

förekommande beteende hos gäldenären. Har betalningen skett efter det att gäldenären har 

ställt in sina betalningar kan den inte ses som ordinär.79  

 

Det kan vara av betydelse huruvida borgenären kunde misstänka att gäldenären var insolvent 

eller inte. Om gäldenären otillbörligt gynnat viss borgenär och denne var i ond tro, kan åter-

vinning ske enligt 4 kap. 5 § KL även om betalningen egentligen är att anse som ordinär. 

Syftet är inte att konkursförvaltaren mikroskopiskt skall granska alla betalningar som skett 

under återvinningsfristen, men boet skall kunna återvinna betalningar som är mer eller mindre 

uppseendeväckande.80  

 

Det går ju som nämnts inte att återvinna en kontantaffär och inte heller går det återvinna en 

betalning där borgenären har tillräcklig säkerhet för sin fordran som exempelvis pant eller 

återtagandeförbehåll.81  

 

Avgörande för om det handlar om en ordinär betalning har orsakat stora tolkningsbekymmer 

för rättstillämpningen. Invändningen att en betalning är ordinär är något av de vanligaste 

inlägg en borgenär gör i återvinningsärenden. Vid bedömningen om en betalning är ordinär 

eller ej måste det ske en bedömning i varje enskilt fall och se vilka omständigheter som ligger 

bakom betalningen. Vid betalning med osedvanliga betalningsmedel är det inte ofta någon 

diskussion om betalningen skall ses som ordinär med tanke på att begreppen sedvana och or-

dinär generellt har samma innebörd. En extraordinär betalning skulle kunna karakteriseras 

som en objektivt onormal betalning. En normal betalning är en betalning vilken objektivt sett 

inte har något att göra med gäldenärens betalningssvårigheter. Betalningen skall inte objektivt 

sett ha påverkats av gäldenärens insolvens, utan av andra omständigheter. Betalningens ka-

raktär skall fastställas genom en helhetsbedömning av samtliga relevanta omständigheter i 

fallet.82 Den viktigaste frågan är om betalningen hade skett på samma sätt även om gäldenären 

inte hade haft ekonomiska problem, avviker inte betalningen från gäldenärens normala 

mönster kommer den förmodligen ses som ordinär. Avgörande vikt skall sättas vid dels 

                                                 
79 Welamson, a. a., s. 101 ff. 
80 SOU 1970:75 s. 150. 
81 Håstad, a. a., s. 278 f. 
82 Lennander, a. a., s. 244 ff. 
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parternas individuella förhållanden och sedvanor, alltså det som varit brukligt under en längre 

period mellan gäldenären och borgenären, dels vid vad som i allmänhet gäller inom parternas 

bransch.83  

 

Det är självklart nödvändigt med en möjlighet att undgå återvinning av betalningar som 

faller under 4 kap. 10 § KL om de varit ordinära. Att betalningen var ordinär verkar vara 

återkommande försvar hos återvinningssvarande, och detta är inte så märkligt med tanke på 

att formuleringen öppnar upp ett visst spelrum då den inte är helt klar. Även om jag anser att 

det bör finnas en sådan här möjlighet kan det i vissa fall bidra till att återvinning inte blir 

möjligt. Domstolen skall göra en bedömning i varje fall och ta hänsyn till kringliggande om-

ständigheter och jag antar att denna bedömning görs noggrant, då det finns en möjlighet för 

gäldenären att maskera ordinära betalningar. Om en betalning görs i förtid eller med osed-

vanliga betalningsmedel borde det vara tämligen enkelt att konstatera om betalningen är att 

anse som ordinär eller inte, men jag anser att det vid en betalning som avsevärt försämrat 

gäldenärens ekonomiska ställning är svårare att se den som ordinär. Om en gäldenär befin-

ner sig på gränsen till betalningssvårigheter har jag svårt att finna det motiverat att denne 

gör en ordinär betalning som avsevärt försämrar ekonomin, gäldenären borde i denna situa-

tion hålla på sina tillgångar och inte göra medvetna betalningar som kommer att försämra 

ekonomin ytterligare. 

                                                 
83 SOU 1983:60 s. 123. 
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4. Konklusion 
Det kan konstateras att återvinningsreglerna vid första anblicken ter sig tämligen lätta att till-

lämpa. I verkligheten är det inte så, då förhållandena vid en konkurs sällan är så enkla som 

man skulle vilja. Det är snarare ovanligt att det direkt går att se vilka transaktioner gäldenären 

företagit och i så fall om någon av dessa skulle kunna falla under återvinningsreglerna.  

 

De relevanta rättsfall som finns på området är mycket invecklade och svårtolkade. De senaste 

fem åren har det inte varit uppe så oerhört många fall om återvinning i konkurs till bedömning 

i Högsta domstolen. Reglerna har funnits i många år och det verkar som om rättsutvecklingen 

stagnerat. De rättsfall som finns med i denna studie anser jag visar att HD tenderar att bevilja 

återvinning i de flesta fall. I de sex fall jag har valt att referera nekas återvinning två gånger 

och det är i det första fallet – dvs. NJA 2000 s. 685 – frågan om HD:s syn på förhållandet 

mellan parterna och i det andra fallet – RH 2004:46 – anses betalningen vara ordinär. Det 

verkar som om rättstillämpningen oftast väljer att gå på återvinningskärandes linje, eftersom 

de fall som är uppe till bedömning faller in under återvinningsreglerna. Jag anser att detta är 

en önskvärd utveckling då de flesta transaktioner en gäldenär företar strax innan konkursen i 

grund och botten ofta har ett syfte att minska utdelningen för borgenärerna eller att gynna 

någon viss borgenär. Möjligheten till återvinning är en förutsättning för att inte tillgångarna 

hos konkursboet skall vara helt borta. Fanns inte möjligheten till återvinning är det inte troligt 

att gäldenären skulle ha någon egendom kvar alls vid konkursen då denne förmodligen hellre 

skulle ge bort sina tillgångar än ge borgenärerna möjlighet att erhålla någonting.  

 

Jag förmodar att HD:s vilja att bevilja återvinning grundar sig på återvinningsreglernas syfte 

som preventiva. Desto oftare återvinning beviljas kommer gäldenärerna att finna att det inte är 

någon idé att företa en viss rättshandling då det ändå är stor risk att denna kommer att åter-

vinnas till boet. Även borgenärerna avhåller sig från att försöka få till stånd snabbare betal-

ningar då de vet att betalningen med största sannolikhet ändå kommer att återvinnas någon 

månad senare.  

 

Den allmänna otillbörlighetsregeln i 4 kap. 5 § KL har fått stort utrymme i både praxis och 

doktrin och denna paragraf är att se som en generell regel som passar in på de flesta återvin-

ningsfall. Det finns mycket att diskutera kring denna paragraf eftersom den innehåller så 

många rekvisit. För det första skall det röra sig om en rättshandling och det som avses då är 
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en otillbörlig faktisk rättshandling. Rättshandlingen skall även ha medfört ett gynnande av en 

borgenär, att egendom undandragits från borgenärerna eller att gäldenärens skulder har ökat. 

Det jag finner intressant med 4 kap. 5 § KL är att gäldenären genom förfarandet skall ha blivit 

insolvent eller var insolvent när rättshandlingen företogs. Detta måste innebära att om gälde-

nären gör en rättshandling ena dagen utan att vara eller bli insolvent betyder det att den inte 

blir föremål för återvinning om gäldenären kort därefter blir insolvent. Förmodligen går denna 

rättshandling att återvinna ändå eftersom den kommer att falla under någon annan återvin-

ningsregel, men den faller inte under den generella återvinningsregeln. I 4 kap. 5 § KL upp-

ställs även ett krav på ond tro hos medkontrahenten och jag anser att detta förhållande torde 

vara svårt att visa.  

 

De tre olika rekvisiten som ställs upp i 4 kap. 10 § KL vid återvinning av betalning är, enligt 

min mening, nödvändiga rekvisit och bör inte förändras på något vis. När en betalning är fö-

retagen i förtid finns det ofta anledning att fatta misstanke om att något inte är riktigt, men jag 

anser att man vid återvinning av en betalning som skett i förtid måste utreda omständigheterna 

noga då det faktiskt finns flera orsaker till att en gäldenär betalar en faktura i förtid utan att 

vilja skada sina borgenärer. Om en gäldenär betalar med osedvanliga betalningsmedel har jag 

en teori om att dessa transaktioner oftast återvinns, dels därför att jag inte tror att det finns så 

oerhört många branscher där betalning med något annat än sedvanliga betalningsmedel god-

tas, dels för att jag tror rättstillämpningen sällan kan se denna betalning som ordinär. Gällande 

rekvisitet att betalningen avsevärt skall ha försämrat gäldenärens ekonomiska ställning anser 

jag att detta borde leda till flest återvinningar. Det har ju diskuterats kring att 10 % av gälde-

närens tillgångar är en avsevärd försämring. Jag tror att detta kan vara en lagom gräns för 

återvinning, då gäldenären måste ha möjlighet att göra små betalningar men samtidigt är inte 

10 % en så hög gräns att gäldenären kan undkomma återvinning i någon större mån. För att 

återvinning skall bli aktuellt enligt 4 kap. 10 § KL får inte betalningen ses som ordinär. När 

man studerar förarbeten och doktrin kan man få en känsla av att många betalningar kan ses 

som ordinära, men jag anser att praxis visar att det är relativt svårt att få igenom svarandes 

yrkande om ordinära betalningar. 

 

Slutligen kan sägas att återvinningsreglerna innebär att en i princip giltig rättshandling kan gå 

åter om omständigheterna vid rättshandlingen var sådana att de faller under 4 kap. KL. Jag 

anser att det är bra att rättstillämpningen tenderar att bevilja återvinning oftare då det är 

mycket vanligt att konkursgäldenären försöker att undandra egendom från sina borgenärer och 
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då främst från staten. Reglerna om återvinning har ju som sagt några år på nacken och jag 

tycker det är ganska tydligt att rättstillämpningen har format reglerna till att kunna tillämpas 

ofta. Lagstiftaren har valt att inte ge någon närmare förklaring till de olika rekvisiten, utan 

lämnat detta till rättstillämpningen och detta har de tagit fasta på och sett till att återvinning är 

möjligt i många fall. 
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