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Sammanfattning  
När en person eller ett bolag inte kan betala sina skulder, och denna oförmåga inte endast är 
tillfällig, kan vederbörande försättas i konkurs. Vid ett beslut om konkurs bildas ett konkursbo 
som ipso jure tar över gäldenärens utmätningsbara tillgångar. Ett konkursbo utgör en egen ju-
ridisk person. På samma sätt som juridiska personer generellt kan hamna på obestånd kan även 
ett konkursbo bli insolvent. Det följer av 1 kap. 4 § konkurslagen (1987:672) (KonkL) att ett 
konkursbo som är på obestånd kan försättas i konkurs och vad som är föreskrivet i konkurslagen 
om gäldenär i sådana fall ska gälla konkursboet.  
 
Vilka borgenärer som får göra gällande sina fordringar i en konkurs följer av 5 kap. KonkL. Hit 
hör de fordringar mot gäldenären som har uppkommit före ett konkursbeslut. I en konkurs kan 
de borgenärer som får göra gällande sina fordringar delas upp i tre kategorier, nämligen kon-
kurskostnadsborgenärer, massaborgenärer och konkursborgenärer. Konkurskostnadsborgenä-
rer och massaborgenärer från en ursprunglig konkurs, en så kallad primärkonkurs, blir vid ett 
konkursbos konkurs, en så kallad sekundärkonkurs, konkursborgenärer. De som var konkurs-
borgenärer i en primärkonkurs saknar möjlighet att göra sina fordringar gällande i en sekundär-
konkurs. Borgenärer i en sekundärkonkurs är följaktligen konkurskostnadsborgenärer med an-
ledning av de konkurskostnader som sekundärkonkursens konkursbo har ådragit sig, massabor-
genärer med anledning av de åtaganden som sekundärkonkursens konkursbo ådragit sig samt 
konkursborgenärer som utgörs av primärkonkursens konkurskostnads- och massaborgenärer. 
 
 Av 11 kap. 1 § KonkL följer att konkurskostnader och massakostnader i en konkurs ska betalas 
innan en eventuell utdelning till övriga konkursborgenärer kan äga rum. Enligt 
14 kap. 2 § KonkL ska konkurskostnader utgå ur ett konkursbo framför andra skulder som 
konkursboet har ådragit sig, det vill säga massakostnader. Innebörden av ovanstående är vid en 
sekundärkonkurs följande. Först ska konkurskostnader som sekundärkonkursens konkursbo har 
ådragit sig erläggas till betalning. Härefter ska massafordringar med anledning av åtaganden 
som sekundärkonkursens konkursbo ådragit sig betalas. Om det finns medel kvar i sekundär-
konkursens konkursbo efter att sekundärkonkursens konkurskostnader och massafordringar är 
betalda får övriga konkursborgenärer erhålla betalning genom utdelning.  
 
Frågan om konkurskostnader från en primärkonkurs ska anses ha företräde framför massaford-
ringar från samma konkurs även i en senare sekundärkonkurs är inte uttryckligen reglerad i lag. 
I förarbeten har anförts att det följer av grunden till 14 kap. 2 § KonkL om den inbördes ord-
ningen mellan konkurskostnad och massafordran att konkurskostnader har företräde framför 
massafordringar även i en sekundärkonkurs. Någon föreskrift härom saknas emellertid. Såvitt 
känt saknas även prejudicerande avgöranden i frågan. I den underrättspraxis där frågan har prö-
vats har konkurskostnader givits företräde i samtliga avgöranden. Vad som motiverat konkurs-
kostnadernas företräde är dels att en annan ordning skulle strida mot syftet i 14 kap. 2 § KonkL, 
dels att massaborgenärer i annat fall skulle försättas i ett bättre läge vid en sekundärkonkurs 
vilket inte ansetts vara förenligt konkurslagens grundtanke eller systematik. I den sparsamma 
doktrinen som finns på området går åsikterna om vad som är gällande rätt isär. 
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1 Inledning  
 

1.1 Bakgrund  
När en person eller ett bolag inte kan betala sina skulder, och denna oförmåga inte endast är 
tillfällig, kan den så kallade gäldenären försättas i konkurs.1 Konkurs är ett rättsligt institut som 
används för att ta i anspråk den skuldsattes tillgångar med syfte att betala vederbörandes skul-
der.2 Konkursinstitutet kan spåras tillbaka redan till den romerska rätten.3 Konkursförfarandet 
har givetvis utvecklas de senaste tvåtusen åren, varför borgenärer idag exempelvis inte får dela 
på en gäldenärs styckade kropp,4 men det grundläggande syftet har, i vart fall sedan medeltiden, 
varit detsamma nämligen att tillgodose borgenärernas intressen.5  
 
En nödvändig, och vanligen också tillräcklig, förutsättning för att försätta en gäldenär i konkurs 
är att denne är på obestånd vilket innebär att gäldenären inte i rätt tid och på föreskrivet sätt kan 
betala sina skulder och att denna oförmåga inte endast är tillfällig.6 Vid ett beslut om konkurs 
bildas ett konkursbo som ipso jure tar över i princip alla7 gäldenärens utmätningsbara till-
gångar.8 Konkursboet utgör en egen juridisk person som kan ikläda sig rättigheter och skyldig-
heter.9 På samma sätt som juridiska personer generellt kan hamna på obestånd kan därmed även 
ett konkursbo bli insolvent10 om konkursboet inte i rätt tid och på föreskrivet sätt kan betala 
sina skulder och denna oförmåga inte endast är tillfällig.11 Det följer av 1 kap. 4 § KonkL att 
ett konkursbo som är på obestånd kan försättas i konkurs.  
 
Enligt 11 kap. 1 § KonkL ska konkurskostnader och andra skulder som ett konkursbo har ådra-
git sig, de senare benämns för massaskulder, betalas ur konkursboet innan utdelning till övriga 
konkursborgenärer får äga rum. Om ett konkursbo inte kan betala sina konkurskostnader och 
massaskulder, och denna oförmåga inte endast är tillfällig, är konkursboet insolvent och kan 

                                                
1 Kronofogdemyndigheten, Konkurs.  
2 Nationalencyklopedin, Konkurs. 
3 Olivecrona, Karl, Konkursrätt: efter föreläsningar av Karl Olivecrona, 10., oförändr. uppl., Juridiska före-
ningen, Lund, 1964 [cit. Olivecrona], s. 4.  
4 Den gäldenär som hamnade på obestånd under insolvensrättens tidiga skepnad var närmast att betrakta som en 
brottsling vilket kom till uttryck bland annat genom att gäldenären kunde spärras in, förlora sina medborgerliga 
rättigheter, tvingas bära särskilda kläder som ett tecken på sitt tillstånd, säljas som slav eller till och med styckas 
(Mellqvist, Mikael, & Welamson, Lars, Konkurs och annan insolvensrätt, 12 uppl., Wolters Kluwer, Stockholm, 
2017 [cit. Mellqvist & Welamson], s. 15).   
5 Mellqvist & Welamson, s. 25; Söderlund, Jenny, Konkursrätten: om konkursboet ses som en association i 
tvångslikvidation med borgenärerna som medlemmar, Iustus, Uppsala, 2009 [cit. Söderlund], s. 94 & 101. 
6 Bogdan, Michael, Obeståndsbegreppet och gäldenärens tillgångar i utlandet, SvJT, 1981, s. 500–518 [cit. 
Bogdan], s. 500 f.  
7 Jfr 3 kap. 3–5 §§ KonkL.  
8 Lindskog, Stefan, Betalning: om kongurent infriande av penningskulder och andra betalningsrättsliga frågor, 
1. uppl., Norstedts juridik, Stockholm, 2014 [cit. Lindskog], s. 673 & s. 675.  
9 Mellqvist, Mikael, Obeståndsrätten: en introduktion, 8 uppl., Wolters Kluwer, Stockholm, 2017 [cit. 
Mellqvist], s. 67–68.  
10 Angående begreppen ”obestånd” och ”insolvens”, se nedan, avsnitt 1.5.  
11 Möller, Mikael & Jönzén, Jan (red.), Insolvensrättsligt forum 2005, Iustus, Uppsala, 2006 [cit. Insolvensrätts-
ligt forum 2005], s. 164.   
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enligt vad som följer av 1 kap. 4 § KonkL försättas i konkurs.12 De som var konkurskostnads-
borgenärer och massaborgenärer i en primärkonkurs blir vanliga konkursborgenärer i en sekun-
därkonkurs.13 I vilken ordning borgenärer ska få utdelning i konkurs avgörs av regleringen i 
förmånsrättslagen (1970:979) (FRL).14 Enligt 18 § FRL åtnjuter fordringar inbördes lika rätt 
såtillvida inte någon fordring är förenad med förmånsrätt. 
 
Av 1 kap. 4 § KonkL följer att de regler som tillämpas vid en vanlig konkurs ska tillämpas även 
vid ett konkursbos konkurs. I en sekundärkonkurs ska följaktligen, enligt 11 kap. 1 § KonkL, 
konkurskostnader och massaskulder hänförliga till sekundärkonkursens konkursbo betalas in-
nan utdelning till övriga konkursborgenärer, det vill säga primärkonkursens konkurskostnads-
borgenärer och massaborgenärer, får äga rum. Av 14 kap. 2 § KonkL följer att konkurskostna-
der ska betalas ur konkursboet framför andra skulder som konkursboet har ådragit sig, det vill 
säga massakostnader.  
 
Mot bakgrund av vad som anförts ovan uppstår frågan om bestämmelsen i 14 kap. 2 § KonkL 
kan användas som stöd för att konkurskostnader, hänförliga till en primärkonkurs har företräde 
framför massafordringar sprungna ur samma konkurs, i såväl en primärkonkurs som i en efter-
följande sekundärkonkurs.  
 
1.2 Syfte och frågeställningar 
Förevarande uppsats syftar till att enligt gällande rätt klargöra om konkurskostnader har före-
träde framför massaskulder, oavsett om det rör sig om en primärkonkurs eller sekundärkonkurs. 
Frågan som ställs är således om konkurskostnader hänförliga till en primärkonkurs, med stöd 
av bestämmelsen i 14 kap. 2 § KonkL, åtnjuter förmånsrätt framför massafordringar inte bara i 
en primärkonkurs, utan även vid en sekundärkonkurs. Ytterligare en fråga som kommer utredas 
är om konkurskostnader hänförliga till en primärkonkurs ska anses bibehålla sin ursprungliga 
karaktär som konkurskostnader och därför vara att anse som konkurskostnader även i en sekun-
därkonkurs.  
 
Frågorna kan vid första anblick te sig endast vara av teoretiskt intresse men de måste även anses 
vara av praktisk betydelse eftersom frågorna tagits upp till prövning av såväl tingsrätt15 som 
hovrätt16 och nu väntar på prövningstillstånd i Högsta domstolen17.   
 

                                                
12 Rydin, Bengt, Om möjligheten att försätta konkursbo i konkurs, SvJT, 1977, s. 298–301 [cit. Rydin], s. 298.  
13 Prop. 1978/79:105, s. 709. 
14 Morgell, Nils-Bertil, Förmånsrättslagen och lönegarantilagen: en kommentar, 1. uppl., Karnov Group, Stock-
holm, 2017 [cit. Morgell], s. 104.   
15 Varbergs tingsrätts beslut 2019-06-03 i mål K 124–18; Stockholm tingsrätts beslut 2014-01-30 i mål K 
10000–07 & K 4225–12. 
16 Hovrätten för västra Sveriges beslut 2019-09-19 i mål Ö 3488–19. 
17 Målet har tilldelats ärendenummer Ö 5421–19. 
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1.3 Metod och material 
Det krävs en metod för att ett skriftligt arbete ska betraktas som vetenskapligt.18 Vald metod 
till grund för detta arbete är den rättsdogmatiska.19 Vad den rättsdogmatiska metoden egentli-
gen innebär råder det dock skilda meningar om.20 Det har till och med hävdats att den rättsdog-
matiska metoden inte skulle vara någon ”riktig” vetenskap bland annat på grund av dess nor-
mativa inslag.21 En motsatt uppfattning är att det inte finns någon värderingsfri vetenskap.22 
Det kan argumenteras för att rättssystem i sig är normativa eller ideologiska system och att ett 
rättssystems verklighetskaraktär därför skiljer sig från andra vetenskapsobjekt. Rättsdogmati-
kens verklighet är således det normativa rättssystemet. Rättsdogmatikens koppling till politik 
och moral torde vara vad som föranleder tvivlet på dogmatiken som en ”riktig” vetenskap och 
onekligen är politiska beslut av betydelse för rättssystems innehåll och existens. Rättsdogmatisk 
argumentation kan dock inte jämföras med politisk argumentation bland annat eftersom den 
förra sker inom vissa bestämda ramar.23 Det måste vidare anses klart att rättsdogmatikens prak-
tiskt viktiga betydelse medför att eventuell kritik saknar betydelse för behovet av metodens 
utövande.24   
 
Den svenska rättsdogmatiken vilar huvudsakligen på ett rättspositivistiskt vetenskapsideal där 
främst tre positivistiska inriktningar kan nämnas, nämligen begreppsjurisprudensen inriktad på 
begrepp och systematik, lagpositivismen med syfte att korrekt beskriva gällande rätt samt in-
tressejurisprudensen med inriktning på tolkning och tillämpning.25 Samtliga inriktningar har en 
plats inom rättsdogmatiken varför metodens uppgift kan sägas vara att systematisera, beskriva 
och tolka gällande rätt.26 Rättsdogmatiken behövs för att införa systematisk klarhet i, vad Pecze-
nik beskriver som, ”lagstiftningens växande djungel.”27 Således syftar rättsdogmatiken till att 
framställa rätten som en systematisk helhet genom att jämna ut kollisioner mellan rättsnormer 
för att på så vis öka rättsordningens inre sammanhang.28 Det finns i rätten inte bara en yttre 
systematik bestående av lagstiftningens indelning i kapitel etc. utan även en djupare och dold 

                                                
18 Kulin-Olsson, Karin, Juridikens fundament: med grundläggande juridisk metodlära, 6., [utök.] uppl., Jure, 
Stockholm, 2011 [cit. Kulin-Olsson], s. 54.  
19 Termen rättsdogmatik som beteckning för ett ämne utgör – tillsammans med rättshistoria, rättssociologi, rätts-
filosofi och rättsekonomi – rättsvetenskap. Termen rättsdogmatik anses emellertid också vara beteckning för en 
metod (Olsen, Lena, Rättsvetenskapliga perspektiv, SvJT, 2004, s. 105–145 [cit. Olsen], s. 105). När begreppet 
rättsdogmatik förekommer i förevarande framställning åsyftas en metod.  
20 Se Peczenik, Aleksander, Juridikens teori och metod, Fritzes, Stockholm, 1995 [cit. Peczenik, 1995], s. 33 f.; 
Kulin-Olsson, s. 54; Warnling Conradson, Wiweka, Vad är rätt?, 1. uppl., Norstedts juridik, Stockholm, 2012 
[cit. Warnling Conradson], s. 12.  
21 Jfr Nääv, Maria & Zamboni, Mauro (red.), Juridisk metodlära, 2. uppl., Studentlitteratur, Lund, 2018 [cit. 
Nääv m.fl.], s. 24. Se däremot Peczenik, Aleksander, Juridikens allmänna läror, SvJT, 2005, s. 249–272 [cit. 
Peczenik, 2005], s. 252.  
22 Angående den följande diskussionen, se Jareborg, Nils, Rättsdogmatik som vetenskap, SvJT, 2004, s. 1–10 
[cit. Jareborg], s. 8–10.  
23 I rättsdogmatiken används traditionella argumentationsredskap som analogislut, motsatsslut, argumentet a 
fortiori och ändamålstolkning för att på så sätt få rättens koherens att öka (se Peczenik, 2005, s. 259). 
24 Nääv m.fl., s. 24.  
25 Olsen, s. 111. 
26 Se t.ex. Olsen, s. 110 f.; Jareborg, s. 4; Peczenik, 2005, s. 249; Kulin-Olsson, s. 54; Wahlgren, Peter, Syfte och 
nytta med rättsvetenskapliga arbeten, SvJT, 2002, s. 293–303 [cit. Wahlgren], s. 299 f. 
27 Peczenik, 2005, s. 255. 
28 Se t.ex. Peczenik, 1995, s. 280; Warnling Conradson, s. 13. 
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inre systematik för rättsvetenskapen att upptäcka.29 Den rättsdogmatiska metoden, som får be-
tecknas som vedertagen bland jurister, syftar i förevarande framställning till att, i överensstäm-
melse med ett traditionellt synsätt, fastställa gällande rätt genom att tolka, systematisera och 
analysera relevanta rättskällor.30 Vad som söks nå är ett resultat av generellt värde, med bety-
delse för rättstillämpningen inom insolvensrätten.31  
 
Mot bakgrund av vad som ovan anförts kan konstateras att det är av grundläggande betydelse 
för den rättsdogmatiska metoden att fastställa gällande rätt. Hur de lege lata ska beskrivas är 
dock även det omdiskuterat.32 Klart torde vara att begreppet ska förstås i ett tidsperspektiv och 
att det handlar om rättsregler som gäller i nuet vilket måste skiljas från tidigare gällande rätt 
eller rätt som inför framtiden förordas – de lege ferenda.33  
 
Uttalanden om gällande rätt ska grundas i rättskällor.34 Den inbördes digniteten rättskällorna 
emellan fastställs vanligen med hjälp av den så kallade rättskälleläran.35 Rättskälleläran kan 
beskrivas som ”läran om vilka rättskällor och hierarkier, principer och tolkningar som kan ak-
tualiseras, vid en tillämpning av rätten.”36 Det råder enighet om att författningar utgör en över-
ordnad rättskälla men utöver detta saknas enighet i om det överhuvudtaget finns någon hierarki 
bland rättskällorna och hur den i så fall skulle se ut.37 En uppfattning är att man i den juridiska 
argumentationen skiljer mellan auktoritativa argument, vilka är de som kommit till uttryck i 
lag, förarbeten eller prejudikat, och övriga argument vilka främst är de argument som fram-
ställts i doktrin.38 Utifrån denna uppfattningen skulle uttalanden om gällande rätt endast få grun-
das i auktoritativa rättskällor.39 Uttalanden i förarbeten och prejudikat är, till skillnad från vad 
som gäller för lagstiftning, inte bindande men tillmäts ändock stor betydelse som rättskällor vid 
lagtolkning.40 Oaktat doktrinens auktoritativa betydelse anses den rättsvetenskapliga litteratu-

                                                
29 Peczenik, 2005, s. 259. 
30 Kulin-Olsson, s. 54. 
31 Sandgren, Claes, Rättsvetenskap för uppsatsförfattare: Ämne, material, metod och argumentation, 4. uppl., 
Norstedts Juridik, Stockholm, 2018 [cit. Sandgren], s. 43.  
32 Se t.ex. Olsen, s. 116; Peczenik, 1995, 101–202; Strömholm, Stig, Rätt, rättskällor och rättstillämpning: en 
lärobok i allmän rättslära, 5., [uppdaterade och bearb.] uppl., Norstedts juridik, Stockholm, 1996 [cit. Ström-
holm, Rätt, rättskällor och rättstillämpning], s. 23–148.  
33 Warnling Conradson, s. 19 f.  
34 Olsen, s. 118 & s. 121.  
35 Lehrberg, Bert, Praktisk juridisk metod, 11 uppl., Iusté, Uppsala, 2019 [cit. Lehrberg], s. 95 & s. 100. Jfr däre-
mot Svensson, Eva-Maria, De lege interpretata: om behovet av metodologisk reflektion, Juridisk Publikation, 
2014, s. 211–226 [cit. Svensson], s. 222–225.  
36 Kulin-Olsson, s. 54. 
37 Ramberg, Christina, Besher, Alexander, Carlson, Laura, Croon, Adam, Granmar, Claes, Kleist, David, Levi-
ner, Pernilla & Norée, Annika, Rättskällor: en introduktion i kritiskt tänkande, 1. uppl., Norstedts juridik, Stock-
holm, 2018 [cit. Ramberg m.fl.], s. 13.  
38 Se t.ex. Lehrberg, s. 99; Olsen, s. 119.  
39 Det har dock ansetts vara ett något förlegat synsätt att rättsdogmatikens uppgift endast skulle bestå i att avge 
auktoritativa utsagor. I stället har det argumenterats för att metodens uppgift snarare skulle vara att ange i vilken 
mån flertalet rättsvetenskapliga företrädare ansluter sig till en viss uppfattning eller inte. Således skulle auktori-
teten då påverkas av den härskande meningen (Olsen, s. 118 & s. 121). 
40 Bernitz, Ulf (red.), Finna rätt: juristens källmaterial och arbetsmetoder, 13., aktualiserade och kompletterade 
uppl., Norstedts juridik, Stockholm, 2014 [cit. Bernitz m.fl.], s. 32; Ramberg m.fl. s. 34.  
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ren likväl vanligen vara ett värdefullt bidrag inom såväl rättsutvecklingen som till rättstillämp-
ningen och doktrinen används normalt som rättskälla.41 Materialet i förevarande framställning 
utgörs av de rättskällor traditionella för en rättsdogmatisk framställning det vill säga lag och 
lagförarbeten, prejudikat och doktrin.42 Rättskällorna, med tillämpning av rättskälleläran, utgör 
således grund för den rättsdogmatiska metoden.43 
 
De konkursrättsliga rättskällorna avviker inte från vad som generellt sätt gäller för andra rätts-
områden varför lagen är den primära rättskällan följt av förarbeten och prejudikat.44 Bestäm-
melser av konkursrättslig betydelse finns i flertalet författningar45 men av betydelse för denna 
framställning är främst konkurslagen och förmånsrättslagen. Företrädesordningen i en sekun-
därkonkurs, mellan konkurskostnader och massakostnader hänförliga till en primärkonkurs, 
finns emellertid inte uttryckligen reglerad i lag och det saknas, såvitt känt, prejudicerande av-
göranden.46  
 
Däremot har uppsatsens frågeställning prövats av underinstanserna.47 Avgöranden från under-
rätterna är emellertid inte prejudicerande bland annat med anledning av att lägre instanser, till 
skillnad från högsta instans, främst har att avgöra ett individuellt mål och inte primärt ska ta 
ställning till den effekt avgörandet får på snarlika fall.48 Men eftersom vägledande prejudikat 
saknas avseende företrädesordningen mellan konkurskostnader och massakostnader behandlas 
i förevarande framställning, trots ett lägre rättskällevärde, även underrättspraxis med syfte att 
berika uppsatsen genom att illustrera hur det rättsliga problemet kan angripas.49 
 
Företrädesordningen i en sekundärkonkurs, mellan konkurskostnader och massakostnader hän-
förliga till en primärkonkurs, har diskuterats i förarbeten50 till 1921 års konkurslag som ligger 
till grund för nu gällande konkurslag från år 1987. Under 1970- och tidiga 1980-talet skedde 
nämligen en succesiv reformering av 1921 års konkurslag som slutligen tog form i 1987 års 

                                                
41 Kulin-Olsson, s. 66; Lehrberg, s. 100–103 & s. 203.  
42 Sandgren, s. 45.  
43 Kulin-Olsson, s. 54.  
44 Av 1 kap. 1 § tredje stycket regeringsformen (1974:152) följer att den offentliga makten utövas under lagarna. 
Jfr Kulin-Olsson, s. 54 & Lehrberg, s. 107.  
45 Se t.ex. skuldsaneringslagen (2006:548), lagen (1996:764) om företagsrekonstruktion och lönegarantilagen 
(1992:497).  
46 Hovrätten för västra Sveriges beslut 2019-09-19 i mål Ö 3488–19. 
47 Varbergs tingsrätts beslut 2019-06-03 i mål K 124–18; Stockholm tingsrätts beslut 2014-01-30 i mål 
K 10000–07 & K 4225–12; Hovrätten för västra Sveriges beslut 2019-09-19 i mål Ö 3488–19. 
48 Ramberg m.fl., s. 37.  
49 Hellner, Jan, Rättsteori: en introduktion, 2., [omarb.] uppl., Norstedts Juridik, Stockholm, 1994 [cit. Hellner], 
s. 109.  
50 Se nedan, avsnitt 4.1.1. 
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konkurslag varför de ursprungliga förarbetena utgör en viktig rättskälla i sammanhanget.51 Un-
der reformeringen bidrog den så kallade lagberedningen med tre betänkanden52 av insolvens-
rättslig karaktär vartefter fyra betänkanden53 presenterades av den så kallade konkurslagskom-
mittén. Lagberedningens och konkurslagskommitténs utredningsarbeten resulterade slutligen i 
fem propositioner.54 
 
Även om det måste anses klart att förarbeten är av vikt för rättstillämpningen inställer sig vidare 
den, för denna uppsatsen avgörande frågan, om man konsekvent ska eller bör följa förarbetsut-
talanden. En vanlig uppfattning är att ett lagförslags fullständiga innehåll ska framgå av lagtex-
ten och ”lagstiftning genom motiv” är en företeelse som ofta kritiseras.55 Welinder har uttryckt 
att ”det är av avgörande vikt att själva lagtexten är stringent och motsägelsefritt skriven samt 
att brister häri ej får ursäktas med att lagstiftarens rätta vilja dock framgår av lagens förarbe-
ten.”56 Det har även anförts att lagstiftning genom motiv riskerar ge för stor makt åt de tjänste-
män som deltar i utarbetandet av ett lagförslag i kommittén eller departementet.57 Vilken hän-
syn man ska ta till lagstiftarens vilja när denna inte framgår ur lagens ordalydelse är beroende 
av rättspolitiska värderingar.58 Om domstolarna allt för följsamt skulle godta att lagstiftning 
skedde i motiven skulle det riskera att leda till en slapphet vid lagskrivningen.59 En lagtolkning 
som bortser från lagens ordalydelse till förmån för lagstiftarens verkliga vilja medför även att 
det för den enskilde blir svårt att få kännedom om gällande rätt.60 Uttalanden i förarbeten kan 
dessutom förlora betydelse med åren och bör användas med försiktighet med hänsyn till ut-
vecklingen inom rättspraxis och ändrade faktiska förhållanden.61  
 
Förarbeten kan emellertid ge information och argument som underlättar för domstolarna att 
fatta korrekta beslut. Även om domstolarna i stor utsträckning tenderar att lyda motiven måste 
det poängteras att det inte föreligger någon tvingande bundenhet. Domstolen får avvika från 
vad som sägs i förarbeten om den finner annan lösning vara att föredra och ska enligt den härs-
kande uppfattningen göra så om ett motivuttalande står i strid med klar lagtext.62  

                                                
51 Förarbetena till konkurslagen kan delas in i två olika grupper där den första gruppen utgörs av de ursprungliga 
förarbetena till konkurslagen. Den andra gruppen av förarbeten till konkurslagen utgörs av senare publicerade 
motiv, som trots att de inte lett till lagstiftning, kan vara intressanta på grund av dess redogörelser och analyser 
av gällande rätt (Mellqvist & Welamson, s. 22).  
52 Utsökningsrätt VII (SOU 1968:4) rörande en ny ackordslag, Utsökningsrätt IX (SOU 1969:5) rörande för-
månsrättsordningen och Utsökningsrätt X (SOU 1970:75) rörande återvinning.  
53 Förenklad konkurs m.m. (SOU 1974:6), Konkursförvaltning (SOU 1977:29), Konkurs och rätten att idka nä-
ring (SOU 1979:13) och Ny konkurslag (SOU 1983:24). 
54 Ändringar i konkurslagen m.m. (prop. 1975:6), Mindre konkurser (prop. 1975/6:210), Konkursförvaltning 
m.m. (prop. 1978/79:105), Konkurs och rätten att idka näring (prop. 1979/80:83), Ny konkurslag (prop. 
1986/87:90).   
55 Lehrberg, s. 157.   
56 Welinder, Carsten, Något om motivens betydelse för lagtolkning, SvJT, 1953, s. 78–89 [cit. Welinder], s. 78.  
57 Lehrberg, s. 157.  
58 Welinder, s. 81.  
59 Lehrberg, s. 157.  
60 Welinder, s. 81.  
61 Bernitz m.fl., s. 32 & 251.  
62 Angående detta stycke, se Lehrberg, s. 156–158.  
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De förarbetsuttalanden som brukar anföras för att belysa lagstiftarens vilja härrör i regel från 
en kommitté, en departementstjänsteman eller ett riksdagsutskott.63 En viktig fråga synes vara 
hur den inbördes vikten ser ut mellan olika delar av ett lagförslag.64 En uppfattning är att störst 
vikt ska läggas vid vad utskottet har sagt och att därefter propositionen och yttrande från Lagrå-
det, lagrådsremissen och kommittébetänkandet bör beaktas i nämnd ordning.65 En annan upp-
fattning är att betänkanden ska uppmärksammas mer än propositioner om inte propositionen 
intar en klart avvikande ställning till vad som framkommit i betänkandet.66 Som stöd för att en 
SOU borde värderas högre som rättskälla har bland annat anförts att utredningsuppdraget för-
utsätter en fackmässigt hög diskussion av såväl principiella som praktiska frågor. Det skulle 
skilja sig från en propositions innehåll som snarare är målinriktad med syfte att genomföra en 
lagstiftning av visst innehåll. 
 
Som nämnt finns företrädesordningen i en sekundärkonkurs, mellan konkurskostnader och 
massakostnader hänförliga till en primärkonkurs, inte uttryckligt reglerat i lag och prejudikat-
bildning saknas varför rättsvetenskapen får större betydelse för rättstillämpningen.67 I doktrinen 
klarläggs begrepp, argument inventeras och beskrivs för att därefter bedömas utifrån relevans 
och tyngd.68 Om övriga rättskällor lämnar ofullständiga besked i tillämpningsfrågor kan den 
juridiska litteraturen förklara sammanhang och fylla i luckor och fungerar på så vis som en 
kompletterande rättskälla.69 Även om insolvensrättslig litteratur generellt måste bedömas som 
rik har uppsatsens frågeställning endast behandlats sparsamt i doktrinen.70 
 
Som nämnt skiljer den svenska juridiska traditionen mellan de lege lata (rätten som den är) och 
de lege ferenda (rätten som den borde vara).71 De lege ferenda faller således utanför rättsdog-
matikens principiella ram eftersom gällande rätt, som anförts ovan, handlar om rättsregler som 
gäller i nuet.72 Det har dock anförts att rättsdogmatiken kan innehålla argument de lege ferenda 
i den mån som argumenten utvecklar analysen av gällande rätt och det således föreligger en 
intern koherens.73 På grund av den nära anknytning som råder mellan rättsdogmatiken och rätts-
tillämpningen finns nämligen ett behov av någon form av ställningstagande om den rättsliga 
lösningen som är att föredra och på vilka grunder.74 

                                                
63 Welinder, s. 81.  
64 Bernitz m.fl., 112; Lehrberg, s. 159 f.  
65 Lehrberg, s. 159.  
66 Angående den följande diskussionen i detta stycke, se Bengtsson, Bertil, SOU som rättskälla, SvJT, 2011, s. 
777–785 [cit. Bengtsson], s. 777–784. 
67 Jfr Kulin-Olsson, s. 66; Bernitz m.fl., s. 94. 
68 Kulin-Olsson, s. 66; Bernitz m.fl., s. 94.  
69 Bernitz m.fl., s. 185.  
70 Som central litteratur på det insolvensrättsliga området kan bl.a. nämnas Palmér, Eugène & Savin, Peter, Kon-
kurslagen; Mellqvist & Welamson, Konkurs: och annan insolvensrätt; Mellqvist, Obeståndsrätten: en introdukt-
ion; Morgell, Nils-Bertil, Förmånsrättslagen och lönegarantilagen: en kommentar. Det bör även uppmärksammas 
att det sedan år 1990 i Uppsala hålls ”Insolvensrättsligt forum” där aktuella insolvensrättsliga frågor behandlas 
för att sedan publiceras i skrift (Mellqvist & Welamson, s. 22 f.). 
71 Svensson, s. 213.  
72 Olsen, s. 117. 
73 Sandgren, s. 49; Wahlgren, s. 299 f.  
74 Olsen, s. 121.  
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1.4 Avgränsningar  
Som anförts ovan följer det av 5 kap. 1 § KonkL att endast sådan fordran som uppkommit innan 
ett konkursbeslut meddelats får göras gällande i en konkurs. Det är således av avgörande bety-
delse att en fordran anses uppkommen före ett beslut om att försätta en gäldenär i konkurs. När 
en fordran ska anses uppkommen anges dock inte i konkurslagen. Frågan är förvisso av kon-
kursrättslig relevans, inte minst vid tillämpningen av 5 kap. 1 § KonkL, men är egentligen en 
rent fordringsrättslig fråga. Redan i förarbeten till 1921 års konkurslag uttalades ”att avgöra, 
när en fordran skall anses uppkommen, är givetvis ej en konkurslags sak.”75 Mot bakgrund av 
nu anförda har frågan om när en fordran ska anses uppkommen avgränsats bort i förevarande 
framställning.76  
 
I 14 kap. 2 § första meningen KonkL anges att konkurskostnader ska betalas av konkursboets 
medel framför andra skulder som boet har ådragit sig. Innebörden av nämnda bestämmelse är 
att samtliga konkurskostnader ska betalas före alla massafordringar.77 Om man antar att kon-
kurskostnader skulle ha företräde framför massakostnader vid konkurs, oavsett om det rör sig 
om en primärkonkurs eller sekundärkonkurs, uppstår frågan om konkursförvaltaren är förhind-
rad att låta konkursboet betala löpande massakostnader i takt med att de uppkommer om boets 
medel vid konkursens avslutande inte föreslår till konkurskostnaderna.78 Bestämmelsens orda-
lydelse ger stöd för tolkningen att konkursförvaltaren under hela förvaltningen skulle vara 
tvungen att se till att ingen betalning av massakostnader erläggs som riskerar inkräkta på de 
slutliga konkurskostnaderna.79 En sådan uppfattning skulle medföra konsekvensen att förvalta-
ren skulle vara skyldig att reservera medel i konkursboet för att täcka framtida konkurskostna-
der innan någon massakostnad betalas.80 Om nyss sagda är bestämmelsens rätta innebörd har 
emellertid ifrågasatts och frågan om det finns en så kallad betalningsordning i en konkurs har 
väckt livlig debatt.81 Även om frågan är intressant ryms den dock inte inom förevarande fram-
ställning och har därmed avgränsats bort. I stället kommer utgångspunkten att vara att det kvar-
står oreglerade massaskulder för konkursboet vid den tidpunkt då konkurskostnaderna ska re-
gleras. Av utrymmestekniska skäl kommer inte heller svåra gränsdragningsproblem mellan 
konkurskostnader och massakostnader annat än kort behandlas, vilket görs i avsnitt 2.4.3.82  
 
Avslutningsvis är uppsatsen avgränsad till att behandla svensk rätt, dels eftersom att rättskälle-
läran utesluter andra rättskällor än nationella,83 dels eftersom att en komparativ jämförelse inte 
bedömts vara nödvändig för att besvara uppsatsens frågeställning.    

                                                
75 Konkurslagskommitténs betänkande av den 14 november 1911, s. 343.  
76 Angående detta stycke, se Mellqvist & Welamson, s. 189–192.  
77 Mellqvist & Welamson, s. 262.  
78 Insolvensrättsligt forum 2005, s. 162–170.  
79 Mellqvist & Welamson, s. 262 f.  
80 Insolvensrättsligt forum 2005, s. 162–170.  
81 Se t.ex. Mellqvist & Welamson, s. 263; Insolvensrättsligt forum 2005, s. 162–170; Möller, Mikael, Insolvens-
rättsliga utlåtanden: ett urval från åren 1989–2015, 1 uppl., Wolters Kluwer, Stockholm, 2016 [cit. Möller], s. 
103 f.  
82 Se Insolvensrättsligt forum 2005, s. 177–197 för en mer ingående diskussion.   
83 Olsen, s. 116.  
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1.5 Terminologi  
Begreppet insolvens härstammar från latinet med betydelsen ”olöslig”. Vid insolvens kan man 
inte ”lösa sina skulder”. En annan översättning av insolvens är ”obestånd” vilket innebär att 
den som är insolvent är på obestånd. I 1 kap. 2 § andra stycket KonkL har ”insolvens” och 
”obestånd” gjorts till synonymer. Vidare finns i samma lagrum även en legaldefinition där det 
framgår att ”[m]ed obestånd (insolvens) avses att gäldenären inte kan rätteligen betala sina 
skulder och att denna oförmåga inte endast är tillfällig.” Det bör poängteras att detta är kon-
kurslagens definition av insolvens, som blir naturlig att använda i denna framställning vid till-
lämpning av konkurslagen, men begreppet kan i skilda sammanhang definieras på annat sätt.84  
 
Begreppen konkurs och konkursrätt har funnits i svensk rätt i mer än tvåhundra år och får anses 
vara väl etablerade.85 Konkurs betyder ungefär ”sammanlöpning”. Med det avses att borgenä-
rerna tillsammans ska löpa i sökandet efter gäldenärens tillgångar vartefter dessa ska delas upp 
rättvist borgenärerna emellan. Rätteligen är det mot bakgrund av detta inte helt korrekt att tala 
om ”gäldenärens konkurs” utan riktigare vore ”borgenärernas konkurs avseende gäldenären” 
men det förra uttrycket har vunnit sådant burskap att någon begreppsreform i denna framställ-
ning endast skulle medföra förvirring utan någon egentlig semantisk vinning. Det bör uppmärk-
sammas att begreppet konkursrätt är snävare än begreppet insolvensrätt och att ett konkursför-
farande är att anse som ett slags insolvensförfarande.86 
 
Begreppet konkursbo används med i vart fall två olika innebörder, dels utgör det en beteckning 
för den egendomsmassan som ingår i ett konkursbo, dels är det termen för det särskilda subjekt 
som bildas vid ett beslut om konkurs. I det senare fallet används begreppet som en beteckning 
för den självständiga juridiska person som företar handlingar med konkursförvaltaren som ställ-
företrädare. Eftersom vissa rester av ägande vid en konkurs kvarstannar hos gäldenären är det 
egentligen inte helt korrekt att tala om konkursboet som en självständig juridisk person men i 
och med att massaskulder inte belastar gäldenärens egendom efter att en konkurs har avslutats 
blir det inte heller riktigt att beteckna gäldenären som ägare till egendomen i konkursboet. Av 
framställningstekniska skäl betecknas dock konkursboet här som en juridisk person utan några 
reservationer.87   
 
Med konkurskostnader avses i denna framställning kostnaderna såsom de kommer till uttryck i 
14 kap. 1 § KonkL. Uttrycken massafordran/massaskuld, massautgift och massakostnad skiljer 
sig främst åt vad avser bokföring.88 I förevarande framställning åsyftas med sådan fordran en 
kostnad, som inte är en konkurskostnad, men där konkursboet är gäldenär.  
 

                                                
84 Angående detta stycke, se Mellqvist & Welamson, s. 14–17.  
85 Begreppet konkurs är relativt begränsat och förekommer främst i Norden och i tyskspråkiga länder. I engels-
språkiga länder använder man i stället backruptcy som närmast motsvarighet till svenskans konkurs (Mellqvist & 
Welamson, s. 15). 
86 Angående detta stycke, se Mellqvist s. 58; Mellqvist & Welamson, s. 14–17.  
87 Angående detta stycke, se Mellqvist & Welamson, s. 99 f. För en mer ingående diskussion om konkursboet 
som en självständigt juridisk person, se Lindskog s. 648 & not 2366; Söderlund, s. 233 ff.  
88 Mellqvist & Welamson, s. 249.  
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1.6 Disposition  
För att underlätta för läsaren har framställningen skrivits i tre olika nivåer nämligen huvudtext, 
indragen text och fotnotstexter. I huvudtexten behandlas den huvudsakliga texten, längre citat 
och rättsfall återges i den indragna texten och förutom hänvisningar innehåller fotnotstexten 
fördjupningar och vissa förklaringar. Nedan följer en kort beskrivning av innehållet i framställ-
ningens olika kapitel. För en mer preciserad beskrivning av innehållet i de olika avsnitten hän-
visas till innehållsförteckningen. 
 
Tillsammans med detta inledande kapitel består framställningen av fem kapitel. Kapitel två 
syftar till att leda in läsaren på området genom en kortfattad, allmän konkursrättslig bakgrund. 
Kapitlet inleds med att presentera konkursinstitutets syfte och funktion samt några för konkurs-
rätten grundläggande principer. Därefter beskrivs hur en konkurs inleds, vilka deltagare som 
finns i förfarandet, vilka fordringar som kan göras gällande i en konkurs och hur prioriteten 
fordringarna emellan bestäms samt hur en konkurs avslutas. Kapitlet avslutas med en kort sam-
manfattning.  
 
Tredje kapitlet introducerar konkursbo i konkurs och inleds med en allmän bakgrund. En kort-
fattad historisk tillbakablick presenteras för att belysa de problem som diskuterats i samband 
med att möjligheten att försätta ett konkursbo på obestånd i konkurs har växt fram. Å ena sidan 
kan en sådan historisk tillbakablick tyckas irrelevant med hänsyn till framställningens syfte. Å 
andra sidan kan det vara en värdefull grund för läsaren som på så sätt får en förståelse till varför 
lagstiftningen idag ser ut som den gör. I övrigt syftar kapitlet till att ge läsaren en helhetsförstå-
else vad avser konkursbon i konkurs. Kapitlet avslutas liksom föregående kapitel med en kort 
sammanfattning.  
 
I fjärde kapitlet presenteras företrädesordningen i ett konkursbos konkurs såsom den ser ut en-
ligt gällande rätt. Lagstiftning och förarbeten, rättspraxis och doktrin presenteras i den ord-
ningen. Kapitlet syftar till att svara på framställningens frågeställning dock utan analytiska in-
slag. Avslutningsvis följer en kort sammanfattning av det aktuella rättsläget.  
 
Uppsatsen sammanfattas i det avslutande femte kapitlet. I detta kapitel analyseras, så långt den 
rättsdogmatiska metoden tillåter, gällande rätt såsom den sammanställts i tidigare kapitel. Utö-
ver detta kommer även en kort diskussion de lege ferenda att föras. Den avslutande samman-
fattningen syftar till att i en slutsats besvara uppsatsens frågeställning. Kapitlet tillika framställ-
ningen som sådan avrundas med en avslutande kommentar.  
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2 Allmän konkursrättslig bakgrund 
 

2.1 Konkursinstitutets syfte och funktion 
För att garantera efterlevnaden av regler om betalningsskyldighet kan en gäldenärs egendom 
tvångsvis genom verkställighet, det vill säga genom exekution, omhändertas.89 Exekutionsfor-
men benämnd konkurs regleras huvudsakligen i konkurslagen. Konkursinstitutet som ett gene-
ralexekutivt institut90 avser användas för att tillfredsställa ett samlat borgenärskollektiv vid det 
att gäldenärens förmögenhet, under samordnade former, tas i anspråk.91 Det råder enighet om 
att en effektiv insolvensrätt är en väsentlig beståndsdel i ett marknadsekonomiskt system grun-
dat på idén om fri konkurrens.92 Tanken är att icke konkurrenskraftiga verksamheter ska av-
vecklas och försvinna från marknaden så snabbt och billigt som möjligt men under ordnade och 
rättssäkra former.93 Frågan om vilket konkursinstitutets främsta syfte kan sägas vara är förvisso 
en levande fråga men utan krav på en närmare precisering kan syftet beskrivas som att på ett 
förutsebart sätt tillgodose borgenärskollektivets intressen.94 I SOU 2010:2 beskrevs det huvud-
sakliga syftet med konkursinstitutet som ”att avveckla gäldenärens verksamhet, realisera hans 
tillgångar och fördela överskottet bland borgenärerna” något som i doktrin har anförts vara 
konkursens omedelbara funktion.95  
 
En för konkursinstitutet viktig fråga är hur konkurrensen borgenärer emellan ska regleras och 
här är den för konkursrätten grundläggande principen om likabehandling av betydelse.96 Lika-
behandlingsprincipen innebär att ifall flera borgenärer inte kan tillgodoses fullt ut, så ska var 
och en bära förlusten proportionellt i förhållande till storleken av dess fordran.97 Regleringen i 
förmånsrättslagen utgör en viktig inskränkning i principen om likabehandling.98 I vilken ord-
ning borgenärer ska få utdelning i en konkurs avgörs nämligen av förmånsrättslagen varför 
regleringen får stor betydelse redan i samband med en kreditprövning där en långivare ser hur 
en erbjuden säkerhet förhåller sig till andra säkerheter.99 Regleringen i förmånsrättslagen syftar 
därmed även till att uppfylla den för konkursrätten bärande principen om förutsebarhet vilken 
är av vikt såväl vid det att en konkurs har inletts, som i det kommersiella livet generellt.100 
Fördelningen i en konkurs bestäms följaktligen vanligen långt före själva konkursbeslutet ex-
empelvis när kreditavtal görs upp, när hyresavtal tecknas eller vid beställning av varor.101 

                                                
89 Mellqvist & Welamson, s. 13.  
90 Tillskillnad från verkställighet i form av specialexekution, främst utmätning där det handlar om att verkställa 
enstaka borgenärs fordran mot gäldenär (Benndorf, Fredrik, Morgell, Nils-Bertil & Ödén, Hans, Vad händer vid 
konkurs?: en praktisk genomgång av konkursärendets olika skeden, 1 uppl., Norstedts juridik, Stockholm, 2019 
[cit. Benndorf, Morgell & Ödén], s. 17).  
91 Mellqvist, s. 57.  
92 Mellqvist & Welamson, s. 25 f.  
93 Mellqvist, s. 60.  
94 Mellqvist & Welamson, s. 25. 
95 SOU 2010:2, s. 39. Jfr Mellqvist & Welamson, s. 26.  
96 Mellqvist & Welamson, s. 25–28.  
97 Morgell, s. 104.   
98 Mellqvist, s. 58.  
99 Morgell, s. 11.  
100 Mellqvist & Welamson, s. 27–28. 
101 Mellqvist, s. 77. 
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2.2 Inledande av en konkurs  
En konkurs kan inte komma till stånd om inte gäldenären själv eller någon av gäldenärens bor-
genärer ansöker om det vilket följer av 1 kap. 2 § första stycket KonkL. Sådan ansökan görs 
till, vad som i detta sammanhang brukar benämnas för, konkursdomstolen. I första instans är 
konkursdomstolen allmän domstol det vill säga tingsrätt vartefter ett mål kan överklagas till 
hovrätt och avslutningsvis till Högsta domstolen. Konkursdomstolens huvudsakliga uppgift är 
att pröva konkursansökningen. I övrigt består domstolens verksamhet i en konkurs främst av 
prövning av frågor som uppstår i händelse av tvist, fastställande av utdelningsförslag, bestäm-
mande av arvoden samt till vissa formella funktioner.102  
 
En nödvändig, och vanligen också tillräcklig, förutsättning för att försätta en gäldenär i konkurs 
är att denne är på obestånd vilket innebär att en gäldenär inte i rätt tid och på föreskrivet sätt 
kan betala sina skulder och att denna oförmåga inte endast är tillfällig.103 Det finns därmed 
ingen grund att försätta en gäldenär i konkurs enbart på grund av att gäldenären är illikvid och 
inte omedelbart har tillgång till betalningsmedel vilka svarar mot skuldernas belopp, eller på 
grund av att gäldenären är insufficient vid det att gäldenärens skulder inte motsvaras av dennes 
samlade tillgångar.104 En gäldenärs uppgift om att denne är på obestånd ska enligt presumtions-
regeln i 2 kap. 7 § KonkL normalt godtas och av detta följer att en konkursansökan gjord av 
gäldenären själv genast ska bifallas.105 Om konkursdomstolen däremot upptar en konkursansö-
kan gjord av en borgenär ska en förhandling sättas ut för prövning av ansökan.106 
 
Ett av domstolen fattat konkursbeslut medför enligt 3 kap. 1 § KonkL ett omedelbart rådighets-
förbud för gäldenären.107 Rådigheten kommer i stället att utövas av en, eller i undantagsfall 
flera, konkursförvaltare.108 Egendomsmassan som ingår i konkursboet utgör en särskild enhet 
– ett konkursbo.109 I 3 kap. 3 § KonkL regleras vilken egendom som ingår i en konkurs och där 
stadgas att till ett konkursbo räknas i stort sett all egendom som tillhörde gäldenären när kon-
kursbeslutet meddelades eller som tillfaller gäldenären under konkursen och som är sådan att 
den kan utmätas samt egendom som kan tillföras boet genom återvinning. Med förvaltaren som 
ställföreträdare utgör konkursboet en juridisk person som kan ikläda sig rättigheter och skyl-
digheter.110 Genom konkursbeslutet tar konkursboet, som nämndes inledningsvis, ipso jure 
över i princip alla gäldenärens utmätningsbara tillgångar.111  

                                                
102 Angående detta stycke, se Mellqvist & Welamson, s. 36 f. & s. 45.  
103 Bogdan, s. 500 f.  
104 Benndorf, Morgell & Ödén, s. 18 f.  
105 En uppgift av gäldenären om att densamma är på obestånd ska godtas, om det inte finns särskilda skäl att inte 
göra det. För en mer ingående diskussion om när det ska anses föreligga särskilda skäl för att inte godta gäldenä-
rens uppgift, se Karlsson-Tuula, Marie & Persson, Annina H., Den skuldsatta damen: några insolvensrättsliga 
spörsmål, 1 uppl., Marie Karlsson-Tuula, Örebro, 2018 [cit. Karlsson-Tuula & Persson], s. 116–131.  
106 För en utförligare redogörelse om borgenärs ansökan om försättande av gäldenär i konkurs, se Benndorf, 
Morgell & Ödén, s. 21–29; Mellqvist, s. 63–67.  
107 Jfr 3 kap. 3–5 §§ KonkL. 
108 Mellqvist & Welamson, s. 37.  
109 Mellqvist, s. 67. 
110 A.st.   
111 Lindskog, s. 673 & s. 675. 
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2.3 Konkursförfarandets deltagare 
Utöver konkursdomstolen förekommer typiskt sett fyra aktörer i konkurshanteringen där gäl-
denären, som är föremål för konkursen, kan sägas vara den första aktören.112 Konkursbeslutet 
medför, som tidigare nämnt, ett rådighetsförbud för gäldenären och gäldenären får efter beslutet 
varken råda över egendom som ingår i konkursboet eller ingå sådana förbindelser som kan 
göras gällande i konkursen.113 Rådighetsförbudet som följer med konkursbeslutet kan därige-
nom sägas sätta stopp för borgenärernas ”kapplöpning” genom att dessa inte längre kan skaffa 
sig företräde framför andra borgenärer genom att ingå förbindelser med gäldenären.114 Kon-
kurslagen gäller generellt och gör i formellt hänseende inte någon skillnad på fysiska och juri-
diska personer.115  
 
Ytterligare en aktör är borgenärerna för vilka konkursinstitutet främst är till för. Varje fordran 
grundar i princip behörighet för en borgenär att ansöka om att försätta en gäldenär i konkurs. 
Trots att frågan om vem som besitter behörighet att ansöka om annans försättande i konkurs 
klart är av konkursrättslig relevans är det i grund och botten en rent fordringsrättslig fråga. Av 
2 kap. 6 § KonkL följer att det ankommer på borgenären att styrka sin fordran.116 
 
Som anförts tidigare utövas förvaltningen av ett konkursbo av en, eller i undantagsfall flera, 
konkursförvaltare.117 Förvaltningen av ett konkursbo skiljer sig inte från förvaltningen av juri-
diska personer generellt, om inte speciella konkursbestämmelser gäller, och förvaltaren är där-
med en syssloman skyldig att agera med omsorg om boets tillgångar.118 Begreppet ’förvaltning’ 
kan i generella termer beskrivas som ”att sköta eller administrera något för någon annans räk-
ning.”119 Som operativt verksam aktör har konkursförvaltaren en stark ställning i konkursför-
farandet eftersom det är konkursförvaltaren som tar över förvaltningen av gäldenärens till-
gångar tillsammans med verksamheten i samband med konkursbeslutet.120 Enligt 2 kap. 24 § 
KonkL ska en förvaltare utses av konkursdomstolen så snart det kan ske efter ett beslut om 
konkurs. Konkursförvaltarens uppgift är enligt 7 kap. 8 § KonkL att beakta borgenärernas in-
tressen och verka för en snabb och effektiv avveckling av boet.121 Av 7 kap. 8 § andra stycket 
KonkL följer dock att konkursförvaltarens uppgift inte hindrar att förvaltaren vid avvecklingen 
av konkursboet beaktar vad som långsiktigt är ägnat att främja sysselsättningen om så kan ske 
utan att borgenärernas intressen skadas.  
 
                                                
112 Mellqvist, s. 62. 
113 Se ovan avsnitt 2.2.  
114 Mellqvist & Welamson, s. 26 & s. 82. 
115 Den generella regleringen medför ibland praktiska svårigheter och det finns därför vissa möjligheter till att 
handlägga konkurser på skiftande sätt för att tillgodose vad som krävs i det enskilda fallet. Om gäldenären är en 
fysisk person finns bl.a. regler som syftar till att tillgodose gäldenärens behov av försörjning. Är gäldenären i 
stället en juridisk person avvecklas inte bara verksamheten utan bolaget i sig likvideras (Mellqvist, s. 57–60; 
Mellqvist & Welamson, s. 83).  
116 Angående detta stycke, se Mellqvist s. 62; Mellqvist & Welamson, s. 48.  
117 Se ovan avsnitt 2.2.  
118 Palmér, Eugène & Savin, Peter, Konkurslagen [Zeteo 30 juni 2019] kommentaren till 14 kap. Jfr 18 kap. 1 § 
handelsbalken (1736:1232).  
119 Nationalencyklopedin, Förvaltning.  
120 Mellqvist, s. 62.  
121 Karlsson-Tuula & Persson, s. 135; Insolvensrättsligt forum 2005, s. 163. 
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Konkursförvaltaren beslutar självständigt i alla förvaltningsfrågor men av 7 kap. 10 § KonkL 
följer att förvaltaren i viktiga beslut, om hinder inte föreligger, måste höra, tillsynsmyndigheten 
i konkurs (TSM) och viktiga borgenärer.122 TSM utgör således ytterligare en aktör i konkurs-
förfarandet med uppgiften att övervaka så att konkursförvaltningen bedrivs i enlighet med gäl-
lande lagar och bestämmelser på ett effektivt sätt.123 Av 7 kap. 25 § KonkL framgår att Krono-
fogdemyndigheten är tillsynsmyndighet i konkurs.124  
 
2.4 Fordringar i en konkurs 
Man kan vid en konkurs skilja på fyra olika fordringar, nämligen konkursfordran, gäldenärs-
fordran, massafordran och konkurskostnadsfordran. Det är av vikt att kunna avgränsa dessa 
fordringar mot varann bland annat för att kunna avgöra huruvida en fordran är utdelningsberät-
tigad, ifall en fordran är förenad med förmånsrätt eller om en fordran överhuvudtaget får göras 
gällande i en konkurs. En förutsättning för att kunna avgränsa fordringarna från varandra är att 
veta vad som karaktäriserar respektive fordran. Fodringarna är klart åtskilda från varandra på 
så sätt att en fordran som tillhör en viss kategori aldrig kan övergå till att tillhöra någon av de 
andra kategorierna.125   
 
2.4.1 Konkursfordran 
Vilka borgenärer som får göra gällande sina fordringar i en konkurs regleras i konkurslagens 
femte kapitel.126 I 5 kap. 1 § KonkL stipuleras huvudregeln att endast de fordringar som upp-
kommit innan ett konkursbeslut har meddelats får göras gällande i en konkurs. En sådan fordran 
benämns för konkursfordran och innehas av konkursborgenärerna.127 Avgörande för en kon-
kursfordran är således att den har uppkommit före den kritiska tidpunkten,128 det vill säga tid-
punkten för konkursbeslutet.129 I konkurslagen regleras inte när en fordran ska anses uppkom-
men eftersom det, som tidigare nämnt, är en rent fordringsrättslig fråga.130  
 
Innehav av en konkursfordran är en nödvändig förutsättning för att en utdelningsrätt ska uppstå. 
Det innebär dock inte att alla konkursfordringar berättigar till utdelning, även om det vanligen 
är så. Utdelningsrätten är i sin tur en förutsättning för att en utdelningsfordran ska uppstå. Be-
greppsmässigt är utdelningsfordran och konkursfordran två olika fordringar även om det sak-
liga sambandet kan tyckas uppenbart.131  
 

                                                
122 Av 7 kap. 10 § andra stycket följer även att gäldenären ska höras i viktiga frågor, om detta lämpligen kan ske. 
123 Mellqvist, s. 62.  
124 Jfr 1 kap. 3 § KonkL.  
125 Angående detta stycke, se Mellqvist & Welamson, s. 190–192. 
126 Mellqvist & Welamson, s. 189–200.  
127 A.st. 
128 Jfr dock 3 kap. 2 § KonkL där ett visst godtrosskydd för tredje man stipuleras.  
129 Palmér, Eugène & Savin, Peter, Konkurslagen [Zeteo 14 augusti 2019] kommentaren till 3 kap. 1 §.  
130 Se ovan avsnitt 1.4.  
131 Angående detta stycke, se Mellqvist & Welamson, s. 87 & 189–200.  
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Som framgått ovan följer konkursborgenärernas inbördes rätt till betalning och i vilken turord-
ning olika fordringar i en konkurs ska få betalt av regleringen i förmånsrättslagen.132 Förmåns-
rättslagen är uttömmande på så vis att lagen utgör en exklusiv reglering133 av de fordringar som 
har förmånsrätt i en konkurs.134 Av 2 § FRL framgår att förmånsrätterna delas in särskilda för-
månsrätter respektive allmänna förmånsrätter. Särskilda förmånsrätter gäller vid såväl utmät-
ning som vid konkurs och åtnjuts huvudsakligen de fordringar med säkerhet i form av pant eller 
liknande.135 Särskilda förmånsrätter handlar således om anspråk på det värde som en särskild 
egendom representerar varför sådana fordringar konkurrerar i tämligen liten utsträckning med 
varandra.136 Av 3a–8 §§ FRL framgår närmare vilka de särskilda förmånsrätterna är. Allmänna 
förmånsrätter kan i stället beskrivas som preferensregler med förtur till utdelning och dessa 
förmånsrätter kännetecknas av att de inte berör rättsförhållandet mellan borgenären och gälde-
nären utan endast förhållandet borgenärerna emellan.137 Allmänna förmånsrätter gäller, till 
skillnad från särskilda förmånsrätter, endast vid konkurs.138 Av 10–14 §§ FRL framgår närmare 
vilka de allmänna förmånsrätterna är men som exempel kan nämnas fordringar avseende lön 
som kompletteras av lönegarantilagen (1992:497). Huvudregeln är att fordringar med särskild 
förmånsrätt har företräde framför fordringar med allmän förmånsrätt.139  
 
De fordringar som varken är förenade med särskild förmånsrätt eller allmän förmånsrätt är så 
kallade oprioriterade fordringar.140 De oprioriterade fordringarna regleras i 18 § FRL där det 
stadgas att borgenärer som inte har förmånsrätt för sina fordringar har inbördes lika rätt. Inne-
börden av att fordringarna har lika rätt är att utdelningen ska proportioneras med hänsyn till 
fordringarnas storlek.141 För helhetens skull bör nämnas att det även finns så kallade efterställda 
fordringar med sämre rätt än de oprioriterade fordringarna.142 De borgenärer som har efter-
ställda fordringar har rätt till betalning först efter att alla andra fordringar har fått betalt.143  
 
Precis som konkursinstitutet generellt så bygger förmånsrättslagen på principen om likabehand-
ling varför utgångspunkten är att alla fordringar i en konkurs ska ha lika rätt.144 Bestämmelserna 
i förmånsrättslagen kan därmed sägas vara en undantagsreglering, där varje undantag noga har 
vägts mot likabehandlingsprincipen. I prop. 1970:142 uttalade man att ”verkligt starka skäl” 
krävs för att ge en fordran förmånsrätt. Mellqvist och Welamson har anfört att det är problema-
tiskt med ett sådant synsätt eftersom ”verkligt starka skäl” många gånger ska konkurrera med 
andra ”verkligt starka skäl” och att en intresseavvägning ofta blir mycket svår.  

                                                
132 Mellqvist & Welamson, s. 199 f.  
133 Andra regleringar kan emellertid vara av betydelse för att avgöra under vilka förutsättningar en förmånsrätt 
uppstår och hur omfattningen ser ut (Mellqvist & Welamson, s. 200). 
134 Mellqvist & Welamson, s. 200. 
135 A.a., s. 200–202. 
136 Mellqvist, s. 78; Lindskog, s. 697 f. 
137 Lindskog, s. 697 f. 
138 Mellqvist & Welamson, s. 202. 
139 Mellqvist, s. 79.  
140 Mellqvist & Welamson, s. 88. 
141 Morgell, s. 104. 
142 Mellqvist, s. 79. 
143 Lindskog, Stefan, Om efterställningsvillkor, SvJT, 1992, s. 609–646, [cit. Lindskog, 1992], s. 109.  
144 Se ovan, avsnitt 2.1.  



21 

Olika förklaringar och syften ligger således bakom skilda förmånsrätter varför exempelvis för-
månsrätt för rekonstruktörsarvode kan motiveras med att det anses fördelaktigt för ett större 
antal att försök till rekonstruktion görs i stället för att direkt försätta en verksamhet i konkurs. 
Ytterligare ett ofta åberopat skäl till förmånsrättsordningen som sådan är att den stimulerar 
kreditgivningen och bidrar till systemstabilitet på den finansiella marknaden. Ett bakomlig-
gande argument är att den finansiella marknaden är av stor vikt vad avser hela samhällsekono-
min. Synen på förekomsten av förmånsrätter varierar över tid men den rådande åsikten tycks 
vara att antalet förmånsrätter bör begränsas och att när de förekommer bör omfattningen vara 
så liten som möjligt. Av naturliga skäl finns inte heller utrymme för allt för många förmånsrätter 
eftersom värdet av sämre placerade förmånsrätter då riskerar bli urholkat.145  
 
2.4.2 Massafordran 
Fordringar vilka grundas på en av konkursförvaltaren företagen rättshandling benämns för 
massafordringar. Borgenär i sådant fordringsförhållande benämns för massaborgenär. Massa-
fordringar är följaktligen sådana fordringar som uppkommer efter att ett beslut om konkurs har 
meddelats. Vad som särskiljer massafordringar från konkursfordringar är gäldenärens identitet. 
Till skillnad från konkursfordringar som riktar sig mot konkursgäldenären har en massafordran 
i stället konkursboet som gäldenär. Av betydelse är således att en massafordran inte kan göras 
gällande i själva konkursen och att det inte heller är en fordran där konkursgäldenären själv står 
som betalningsansvarig. Med massafordran avses helt enkelt en sådan fordran där konkursboet 
står som gäldenär. Om konkursboet står som gäldenär är något som ytterst måste avgöras utifrån 
fordringsrättsliga bestämmelser.146  
 
Massafordringar kan vara av skilda slag varför det inte finns någon i lag uttömmande uppräk-
ning av vad som utgör sådana fordringar.147 Exempel på vad som kan utgöra massakostnader 
är försäljningskostnader, kostnader för varuinköp, mervärdesskattkostnader, kreditupplys-
ningskostnader, kostnad för ansökan avseende betalningsföreläggande, kostnad för stämnings-
ansökan, kostnadsersättning till egna vittnen, motparts rättegångskostnader och skadestånds-
kostnader.148  
 
Massafordringar bedöms vanligen vara säkra fordringar eftersom de berättigar till betalning 
innan utdelning till konkursborgenärerna vilket följer av 11 kap. 1 § KonkL. Precis som för 
vanliga fordringar gäller fordringsrättsliga regler för massafordringar varför massafordringar 
berättigar till såväl utmätning i konkursbos egendom som till ansökan om konkursbos försätt-
ande i konkurs.149 
 

                                                
145 Angående detta stycke, se prop. 1970:142, s. 1 & s. 83; Mellqvist & Welamson, s. 200 f.  
146 Angående detta stycke, se Mellqvist & Welamson, s. 87 & s. 243 f. 
147 Mellqvist & Welamson, s. 272.  
148 Insolvensrättsligt forum 2005, s. 178.  
149 Angående detta stycke, se Mellqvist & Welamson, s. 87 & s. 243 f.  
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2.4.3 Konkurskostnadsfordran 
Förvaltningskostnader för ett konkursbo utgör så kallade konkurskostnadsfordringar och inne-
has av konkurskostnadsborgenärerna.150 Konkurskostnader ska enligt den uttömmande be-
stämmelsen i 14 kap. 1 § första stycket KonkL förstås som arvode och kostnadsersättning till 
konkursförvaltaren, arvode och kostnadsersättning till rådgivare, förlikningsman eller sakkun-
nigt biträde, ersättning till staten för tillsynen över konkursförvaltningen, kostnad för kungö-
randeavgift för tillkännagivande av beslut eller åtgärd som rör konkursen, kostnad för skriftliga 
underrättelser till konkursens borgenärer samt ersättning för gäldenärens eller annans inställel-
sekostnader.  
 
Konkurskostnader är med andra ord rena förvaltningskostnader av intern karaktär.151 Någon 
inbördes rangordning mellan de olika typerna av konkurskostnader finns inte.152 Den största 
delen av konkurskostnaderna består av kostnaderna för förvaltningen av konkursboet, det vill 
säga av arvodet till konkursförvaltaren.153 Konkurskostnadsfordringar berättigar till betalning 
allra först i en konkurs.154  
 
Konkurskostnadsfordringar anses ibland vara en särskild sorts prioriterad massafordran ef-
tersom det i 14 kap. 2 § KonkL stadgas att konkurskostnaderna ska utgå ur boet framför övriga 
skulder som boet har ådragit sig, det vill säga massakostnader. Konkurskostnader kan också 
sägas utgöra en massakostnad på så sätt att det handlar om kostnader som drabbar konkursboet. 
Skillnaden är dock att konkurskostnader inte uppstår på grund av att konkursboet ikläder sig 
förpliktelser av olika slag utan i stället handlar det om kostnader för själva driften av konkurs-
boet. Det är viktigt att kunna särskilja konkurskostnader och massakostnader åt, bland annat 
eftersom att konkurskostnader ska betalas ur konkursboet framför massakostnader.155 Först ef-
ter att alla konkurskostnader till fullo är betalda är det möjligt att belasta ett konkursbo med 
massakostnader.156  
 
Konkurskostnader är inte bara prioriterade utan också garanterade i och med att staten svarar 
för dem vid det att tillgångarna i ett konkursbo inte förslår till att täcka dem vilket följer av 
14 kap. 2 § första stycket KonkL. Det subsidiära betalningsansvaret är begränsat till att gälla 
konkurskostnader och inte massakostnader i övrigt vilket är ytterligare en anledning till varför 
det är viktigt att kunna skilja kostnaderna åt. Statens subsidiära betalningsansvar för konkurs-
kostnader motiveras vanligen med ett allmänt intresse av att upprätthålla en effektiv konkurs-
förvaltning vilket bland annat ansetts kräva skickliga konkursförvaltare. För att upprätthålla en 
god kvalitet bland konkursförvaltare har det vidare ansetts nödvändigt att dessa ska känna sig 

                                                
150 Prop. 1975/76:210, s. 178–180.   
151 Palmér, Eugène & Savin, Peter, Konkurslagen [Zeteo 30 juni 2019] kommentaren till 14 kap.  
152 Mellqvist & Welamson, s. 252.  
153 SOU 1983:24, s. 241–242.  
154 Prop. 1975/76:210, s. 178–180.   
155 Om frågan ifall en konkursförvaltare är förhindrad att låta konkursboet löpande betala massakostnader i takt 
med att de uppkommer om konkursboets medel vid konkursens avslutande inte föreslår till konkurskostnader, se 
ovan, avsnitt 1.4.  
156 Angående detta stycke, se prop. 1978/79:105, s. 235 f.; Mellqvist & Welamson, s. 87 & s. 250–254. 
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förvissade om att få betalt för sina uppdrag. Enligt 42 § i konkursförordringen (1987:916) ut-
betalar Domstolsverket i förekommande fall de konkurskostnader som enligt 14 kap. 2 § KonkL 
ska betalas av staten.157  
 
Bestämmelsen om konkurskostnadernas företräde framför massakostnader, som nu finns i 
14 kap. 2 § KonkL,  infördes i konkurslagen år 1980 efter att ha vållat problem i rättstillämp-
ningen.158 När lagförslaget lämnades och motiverades var det med utgångspunkten att konkurs-
bon inte kunde försättas i konkurs men det ansågs ändå önskvärt att i lag reglera frågan om 
vilken företrädesrätt som skulle gälla mellan konkurskostnader och massafordringar i händelse 
av ett konkursbos insolvens.159 Det följer nämligen av bestämmelsens uppbyggnad att den end-
ast blir tillämplig när ett konkursbos tillgångar inte föreslår till både konkurskostnader och 
massakostnader, det vill säga när konkursboet är på obestånd.160  
 
När bestämmelsen om konkurskostnaders företräde infördes stod valet helt enkelt mellan att 
låta konkurskostnader gälla före massafordringar eller en motsatt ordning. Konkurskostnader-
nas företräde motiverades med att de var dessa kostnader som bar upp själva förfarandet och 
att det därmed utgjorde den naturligaste lösningen. För en sådan ordning talade också att statens 
kostnadsansvar skulle bli förhållandevis omfattande om massakraven hade företräde framför 
konkurskostnader. Mot en ordning där konkurskostnader hade företräde framför massakostna-
der talade å ena sidan att det kunde bli svårt för konkursboet att utverka erforderliga krediter. 
Å andra sidan anfördes att kreditgivning i sig alltid är förenat med ett risktagande och att den 
som ger ett konkursbo kredit måste räkna med att en sådan massafordran kan komma bli nöd-
lidande på grund av att konkursboet blir insolvent. När bestämmelsen om konkurskostnaders 
företräde infördes ansåg man vidare inte att företrädesordningens betydelse skulle överdrivas 
eftersom man förutspådde att det skulle vara mycket sällsynt med insolventa konkursbon. Sam-
manfattningsvis ansågs skälen för konkurskostnadernas företräde väga över skälen för en mot-
satt ordning där massakostnader hade företräde.161 
 
2.4.4 Gäldenärsfordran 
För helhetens skull bör även så kallade gäldenärsfordringar nämnas även om dessa varken kan 
göras gällande i konkursen eller mot konkursboet. Gäldenärsfordringar grundas nämligen på en 
rättshandling av gäldenären efter ett konkursbeslut. På grund av det rådighetsförbud som gäller 
för gäldenären kan denne dock inte minska konkursboets tillgångar eller genom skuldsättning 
öka fordringar som konkurrerar om sådana tillgångar. Gäldenärsfordringar är således konkurs-
rättsligt ogiltiga och får i stället göras gällande mot gäldenären utanför konkursen.162  
 

                                                
157 Angående detta stycke, se Mellqvist & Welamson, s. 87 & s. 250–254. 
158 Prop. 1978/79:105, s. 235 f. 
159 Insolvensrättsligt forum 2005, s. 166. 
160 Möller, s. 104.  
161 Angående detta stycke, se prop. 1978/79:105, s. 234–237. 
162 Angående detta stycke, se Mellqvist & Welamson, s. 84 f.; Mellqvist, s. 77.  
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2.5 Avslutande av konkurs 
En konkurs kan avslutas på tre olika sätt nämligen genom att konkursen avskrivs på grund av 
att tillgångarna inte räcker till betalning av konkurskostnaderna163, att konkursen läggs ner på 
grund av frivillig uppgörelse eller att utdelning i konkursen sker.164 När en konkurs avslutas 
ska förvaltaren enligt 13 kap. 1 § KonkL avge en slutredovisning avseende förvaltningen. Av 
slutredovisningen ska det ekonomiska utfallet av konkursförvaltningen framgå.165 Även de 
kostnader som konkursboet har ådragit sig ska framgå av slutredovisningen som således kan 
beskrivas som konkursförvaltningens bokslut.166  
 
Om konkursen inte avskrivs eller läggs ned på grund av frivillig uppgörelse ska ett utdelnings-
förfarande äga rum vilket regleras i 11 kap. KonkL. Förfarandet inleds genom att konkursför-
valtaren upprättar ett förslag om utdelning. Utdelningsförslaget ska innehålla en fördelning av 
de medel som finns tillgängliga för utdelning mellan berättigade borgenärer. Det följer av 
11 kap. 4 § KonkL att utdelningsförslaget, för varje upptagen borgenär, ska ange beloppet av 
borgenärens fordran med den ränta som utdelningen ska beräknas på, den förmånsrätt vilken 
följer med fordringen och den utdelning som belöper på fordringen. Endast de fordringar som 
tillgångarna i en konkurs medger utdelning till ska tas upp i utdelningsförslaget. Enligt 
11 kap. 4 § första stycket KonkL är det konkursförvaltaren som ska ta ställning till vilka ford-
ringsanspråk som kommer i fråga för utdelning. Det är således upp till konkursförvaltaren att 
avgöra frågor om betalnings- och förmånsrätt. Till utdelningsförslaget ska bifogas en förvalt-
ningsredogörelse som syftar till att underlätta bedömandet av utdelningsförslaget. Av 
11 kap. 5 § KonkL följer att när ett utdelningsförslag har upprättats ska det genast skickas, med 
bifogad förvaltningsredogörelse, till konkursdomstolen och tillsynsmyndigheten. I samband 
med detta ska konkursförvaltaren även avge slutredovisning till tillsynsmyndigheten som ska 
yttra sig över den enligt 13 kap. 2–5 §§ KonkL. När konkursdomstolen har tillhandahållit till-
synsmyndighetens yttrande över slutredovisningen ska domstolen kungöra att ett utdelnings-
förslag har upprättats vilket följer av 11 kap. 6 § KonkL. Ett senast datum bestäms av konkurs-
domstolen för den som vill framställa invändning mot utdelningsförslaget och först efter denna 
tid har utgått ska domstolen pröva om utdelningsförslaget ska fastställas.167  
 
Den borgenär som anser att större belopp bort ställas till dennes förfogande för utdelning kan 
angripa konkursförvaltarens slutredovisning eller föra talan i arvodesfrågan om påståendet hän-
för sig hitom.168 De medel som tillkommer en borgenär enligt utdelningsförslaget ska enligt 
vad som följer av 11 kap. 9 § KonkL betalas ut först när beslutet att fastställa utdelningen och 
beslutet om konkursförvaltarens arvode har vunnit laga kraft. 
 

                                                
163 Detsamma gäller om det i konkursen inte har gjorts gällande några fordringar och inte heller kan antas 
komma att göras gällande enligt 10 kap. 3 § KonkL eller om det efter att konkurskostnaderna har täckts återstår 
enbart vissa mindre tillgångar enligt 10 kap. 4 § KonkL (Mellqvist, s. 86).  
164 Mellqvist & Welamson, s. 237.  
165 Elliot, Hans, Handbok i konkursförvaltning, Advokatförlaget, Stockholm, 1989 [cit. Elliot], s. 68 f.  
166 Mellqvist, s. 87.  
167 Angående detta stycke, se Benndorf, Morgell & Ödén, s. 95 f.; Mellqvist & Welamson, s. 237–247. 
168 Mellqvist & Welamson, s. 236.  
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2.6 Sammanfattning 
För att garantera efterlevnaden av regler om betalningsskyldighet kan en gäldenärs egendom 
tvångsvis genom verkställighet omhändertas. En förutsättning för att försätta en gäldenär i kon-
kurs är att gäldenären är på obestånd. Syftet med konkursinstitutet är att på ett förutsebart sätt 
tillgodose borgenärskollektivets intressen. Förutsebarhet är en för konkursrätten grundläggande 
princip som bland annat kommer till uttryck genom regleringen i förmånsrättslagen. I förmåns-
rättslagen framgår konkursborgenärernas inbördes rätt till betalning samt i vilken turordning 
olika fordringar i en konkurs ska få betalt. Fördelningen i en konkurs bestäms följaktligen van-
ligen långt före ett konkursbeslut. Regleringen i förmånsrättslagen har stor betydelse bland an-
nat i samband med en kreditprövning där en långivare ser hur en erbjuden säkerhet förhåller sig 
till andra säkerheter. Bestämmelserna i förmånsrättslagen utgör emellertid en undantagsregle-
ring, där varje undantag har vägts mot principen om likabehandling. Principen om likabehand-
ling innebär att om alla borgenärer inte kan tillgodoses fullt ut, så ska var och en bära förlusten 
proportionellt i förhållande till storleken av dess fordran. För att en fordran ska vara förenad 
med förmånsrätt, och utgöra en inskränkning i likabehandlingsprincipen, krävs starka skäl.  
 
Vid ett konkursbeslut inträder ett omedelbart rådighetsförbud för gäldenären. Rådigheten kom-
mer istället att utövas av en konkursförvaltare. Genom konkursbeslutet bildas ett konkursbo 
som ipso jure tar över i princip alla gäldenärens utmätningsbara tillgångar. Med konkursförval-
taren som ställföreträdare utgör konkursboet en juridisk person som kan ikläda sig rättigheter 
och skyldigheter. I konkursförfarandet förekommer typiskt sett fyra deltagare utöver konkurs-
förvaltaren nämligen konkursdomstolen, konkursgäldenären, borgenärerna och tillsynsmyndig-
heten i konkurs.  
 
I en konkurs kan man skilja mellan fyra olika typer av fordringar. Konkursfordringar som in-
nehas av konkursborgenärerna, massafordringar som innehas av massaborgenärerna, konkurs-
kostnadsfordringar som innehas av konkurskostnadsborgenärerna och gäldenärsfordringar. Ge-
mensamt för massafordringar och konkurskostnadsfordringar är att de i fordringsrättslig kon-
text båda har konkursboet som gäldenär. Konkursfordringar och gäldenärsfordringar har i stäl-
let ”gäldenären själv” som gäldenär. Gäldenärsfordringar kan emellertid inte göras gällande i 
en konkurs. Med beaktande av bestämmelserna i konkurslagen och förmånsrättslagen ser klas-
sificeringen av olika fordringar ut enligt följande.   
 

I. Konkurskostnader/Massakostnader 
i. Konkurskostnader 

ii. Massakostnader 
II. Konkursfordringar 

i. Förmånsberättigade (prioriterade) konkursfordringar 
ii. Oprioriterade konkursfordringar 

iii. Efterställda fordringar 
III. Gäldenärsfordringar 

 
Före någon utdelning till borgenärerna kan äga rum ska såväl konkurskostnader som massa-
kostnader vara betalda enligt 11 kap. 1 § KonkL. Av 14 kap. 2 § första meningen KonkL följer 
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att ifall konkursboets tillgångar inte föreslår till betalning av både konkurskostnader och massa-
kostnader har de förra företräde. Konkurskostnaderna är inte bara prioriterade framför massa-
kostnaderna utan även garanterade i och med statens subsidiära betalningsansvar som framgår 
av 14 kap. 2 § andra meningen KonkL.  
 
Om det finns medel kvar i konkursboet när konkurskostnader och massakostnader är betalda 
ska konkursförvaltaren upprätta ett utdelningsförslag. Endast de fordringar som tillgångarna i 
en konkurs medger utdelning till tas upp i utdelningsförslaget. Huvudregeln är att fordringar 
med särskild förmånsrätt har företräde framför fordringar med allmän förmånsrätt. Konkurs-
fordringar som saknar förmånsrätt har inbördes lika rätt enligt 18 § FRL. Förvaltaren har att 
avgöra frågor om betalnings- och förmånsrätt. En borgenär kan angripa konkursförvaltarens 
slutredovisning eller föra talan i arvodesfrågan om borgenären anser att ett större belopp bort 
ställas till dennes förfogande.  
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3 Om konkursbo i konkurs  
 

3.1 Bakgrund 
För det fall att tillgångarna i ett konkursbo inte föreslår till att täcka både konkurskostnader och 
massakostnader är konkursboet insolvent om betalningsoförmågan inte endast är tillfällig.169 
Av 1 kap. 4 § KonkL följer att ett konkursbo som är på obestånd kan försättas i konkurs. I 
doktrinen har det anförts att om en konkursförvaltare ådrager ett tillgångslöst konkursbo skul-
der, som inte är att hänföra till konkurskostnader, är konkursboet på obestånd om betalningso-
förmågan inte endast är tillfällig.170 Det finns flera anledningar till att ett konkursbo kan hamna 
på obestånd exempelvis när ett konkursbo har fortsatt driva en gäldenärs rörelse och ådragit sig 
löneskulder eller andra skulder som sedermera inte kan betalas eller om ett tillgångslöst kon-
kursbo ådragit sig rättegångskostnader.171  
 
Som tidigare nämnts berättigar i princip varje fordran behörighet för en borgenär att ansöka om 
att försätta en gäldenär i konkurs.172 Teoretiskt sett skulle därmed ett konkursbo kunna försättas 
i konkurs på ansökan av en konkurskostnadsborgenär vilket emellertid inte är möjligt eftersom 
att statens kostnadsansvar enligt 14 kap. 2 § KonkL vid konkursbos insolvens kan utkrävas utan 
att konkursboet försätts i konkurs.173 Av samma anledning, att staten i sista hand svarar för 
konkurskostnaderna, har den med en konkurskostnadsfordran knappast heller någon anledning 
att ansöka om att ett konkursbo försätts i konkurs.174 Däremot gäller, som framkommit ovan,175 
fordringsrättsliga regler för massafordringar vilket innebär att dessa fordringar, till skillnad från 
konkurskostnadsfordringar, berättigar till ansökan om att försätta ett konkursbo i konkurs.176 
	

3.2 En historisk tillbakablick  
Möjligheten att försätta ett konkursbo i konkurs har inte alltid funnits och när 1921 års kon-
kurslag ersatte den tidigare konkurslagen från 1862 saknades en särskild reglering av konkursbo 
på obestånd. I NJA 1945 s. 177 (nedan ”1945 års fall”) kom frågan om möjligheten att försätta 
ett insolvent konkursbo i konkurs att prövas. De första två instanserna, rådhusrätten och hov-
rätten, var eniga i att de inte ansåg hinder föreligga mot att konkursbon försattes i konkurs. 
Högsta domstolen var dock av motsatt uppfattning och fastslog i stället att ett konkursbo inte 
kunde försättas i konkurs. Högsta domstolen anförde att den till konkurs avträdda egendomen 
inte lagligen kunde, så länge konkursen pågick, göras till föremål för ett nytt konkursförfarande. 
Två justitieråd av de sju delaktiga var skiljaktiga och anslöt sig i stället till underinstansernas 
bedömning.  

                                                
169 Rydin, s. 298.  
170 Insolvensrättsligt forum 2005, s. 164.  
171 Hovrätten för västra Sveriges beslut 2019-09-19 i mål Ö 3488–19; Palmér, Eugène & Savin, Peter, Konkurs-
lagen [Zeteo 30 juni 2019] kommentaren till 1 kap. 4 §.  
172 Se ovan, avsnitt 2.3.  
173 Prop. 1978/79:105, s. 709.   
174 Palmér, Eugène & Savin, Peter, Konkurslagen [Zeteo 30 juni 2019] kommentaren till 1 kap. 4 §. 
175 Se ovan, avsnitt 2.4.2.  
176 Mellqvist & Welamson, s. 249. 
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Utgången av 1945 års fall, där det fastslogs att ett konkursbo inte kunde försättas i konkurs, 
kom att kritiseras i doktrinen.177 Under 1960-talet när en reform av 1921 års konkurslag påbör-
jades kritiserade även lagberedningen i sitt delbetänkande SOU 1970:75 utfallet av 
1945 års fall.178 I delbetänkandet föreslogs dock inte någon bestämmelse som tog avstånd ifrån 
rådande rättspraxis utan det anfördes endast att för det fall att rättspraxis upprätthölls så fick 
konkursförvaltningen vid avveckling av ett insolvent konkursbo analogvis tillämpa bland annat 
förmånsrättsordningen trots att konkursboet ej försatts i konkurs.179  
 
I prop. 1975:6 som grundade sig på lagberedningens delbetänkande SOU 1970:75 anförde Ad-
vokatsamfundet, som remissinstans, att det inte var tillfredsställande att ett konkursbo inte an-
sågs kunna försättas i konkurs och uttalade sammanfattningsvis:  
 

”Enligt samfundet har det förekommit att konkursbon blivit insolventa på grund av trans-
aktioner från förvaltarens sida. […] Förvaltningen av ett konkursbo på obestånd erbjuder 
precis samma problem som förvaltningen av en vanlig konkurs, och problemen är typiskt 
sett också lika omfattande och betydelsefulla i båda fallen. Men i det fall där konkursboet 
är på obestånd måste både procedurfrågorna och de materiellrättsliga spörsmålen lösas utan 
direkt stöd av lag. Enligt samfundet torde det inte erbjuda några allvarliga svårigheter att 
lagstiftningsvägen möjliggöra att ett konkursbo kan försättas i konkurs. Samfundet förordar 
att man nu löser denna fråga på ett klart och otvetydigt sätt och anser sålunda att konkursbo 
skall ingå bland de juridiska personer som kan försättas i konkurs.”180 

 
Advokatsamfundets förslag om att insolventa konkursbon skulle ingå bland de juridiska perso-
ner som kunde försättas i konkurs avfärdades dock och kom inte att resultera i någon lagstift-
ning. I stället ansåg man att frågan om hur man skulle förfara när ett konkursbo kom på obestånd 
skulle tas upp i samband med behandlingen av SOU 1974:6.181  
 
I konkurslagskommitténs betänkande SOU 1974:6 uttalade kommittén att det enda sättet att i 
huvudsak komma till rätta med de problemen som uppstod när konkursbon hamnade på obe-
stånd var att öppna för möjligheten att försätta ett insolvent konkursbo i konkurs. Konkurslags-
kommittén ansåg sig emellertid sakna tillräckliga skäl för att frångå lagberedningens tidigare 
ståndpunkt i SOU 1970:75 genom att införa en bestämmelse som skulle ta avstånd ifrån rådande 
rättspraxis.182  
 
I den till SOU 1974:6 tillhörande propositionen 1978/79:105 ansågs det inte heller påkallat att 
införa någon lagbestämmelse som tog avstånd ifrån rådande praxis. Lagrådet var dock av mot-
satt uppfattning och förordade införande av en bestämmelse om att konkursbon som var på 
obestånd skulle kunna försättas i konkurs. Lagrådet ansåg inte att det var tillfredsställande att 
                                                
177 Se främst Welamson, Lars, Om massafordran i konkurs, SvJT, 1952, s. 401–437 [cit. Welamson], passim. Se 
även Rydin, passim; Elwing, Carl M., Konkurslagstiftningen: med kommentar, Almqvist & Wiksell, Stockholm, 
1973 [cit. Elwing], s. 27 f.  
178 SOU 1970:75, s. 72–73. 
179 A.st.  
180 Prop. 1975:6, s. 80.  
181 Angående detta stycke, se prop. 1975:6, s. 120.  
182 Angående detta stycke, se SOU 1974:6, s. 105 f.  
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man vid ett konkursbos insolvens var hänvisad till en inte alla gånger självklar analogisk till-
lämpning av de konkursrättsliga reglerna. Lagrådet var inte helt enigt och en ledamot ansåg att 
det i lagstiftningsärendet saknades tillräckligt underlag för en korrekt bedömning av frågan. 
Slutligen infördes dock, konkurslagskommitténs uttalande till trots, på förslag av ett inte helt 
enigt lagråd, en bestämmelse i 193 § i 1921 års konkurslag som möjliggjorde försättandet av 
ett konkursbo på obestånd i konkurs.183  
 
Sammanfattningsvis kan konstateras att det under drygt trettio års tid inte var möjligt att försätta 
insolventa konkursbon i konkurs vilket delvis berodde på att man befarade att en sådan möjlig-
het skulle leda till missbruk. Efter att 1945 års fall hade kritiserats såväl i doktrinen som i för-
arbeten infördes emellertid en bestämmelse som möjliggjorde försättandet av konkursbon på 
obestånd i konkurs. De tidigare farhågorna om ett eventuellt missbruk av bestämmelsen har inte 
kommit att infriats.184 
 
3.3 Konsekvenserna av att ett konkursbo försätts i konkurs 
Som framgått ovan följer det således av den nu gällande bestämmelsen i 1 kap. 4 § KonkL dels 
att ett konkursbo som är på obestånd kan försättas i konkurs, dels att vad som är föreskrivet i 
konkurslagen om gäldenär även ska gälla för det konkursbo som försätts i konkurs. Någon övrig 
bestämmelse som särskilt reglerar konkursbo i konkurs finns inte.185 Konsekvenserna av att ett 
konkursbo på obestånd försätts i konkurs har inte varit föremål för någon närmare utredning 
utan man har utgått från att de regler som tillämpas vid en primärkonkurs ska tillämpas även 
vid en sekundärkonkurs.186  

När ett konkursbo försätts i konkurs ska all egendom som tillhörde primärkonkursens kon-
kursbo överlämnas till sekundärkonkursens konkursbo.187 Konkursboet i en primärkonkurs 
upphör inte att existera när ett konkursbo försättas i konkurs.188 Sekundärkonkursen medför 
emellertid den verkan att konkursförfarandet i primärkonkursen tillsvidare upphör.189 Primär-
konkursens konkursbo förlorar, på samma sätt som en vanlig gäldenär, rådigheten över egen-
domen till dess att sekundärkonkursen är avslutad.190 Om sekundärkonkursens konkursborge-
närer skulle få full betalning för sina fordringar får ett eventuellt överskott återställas till pri-
märkonkursens konkursbo.191   
 

                                                
183 Angående detta stycke, se prop. 1978/79:105, s. 709. 
184 Angående detta stycke, se Palmér, Eugène & Savin, Peter, Konkurslagen [Zeteo 30 juni 2019] kommentaren 
till 1 kap. 4 §. 
185 Varbergs tingsrätts beslut 2019-06-03 i mål K 124–18, s. 4.  
186 Hovrätten för västra Sveriges beslut 2019-09-19 i mål Ö 3488–19, s. 2.  
187 Palmér, Eugène & Savin, Peter, Konkurslagen [Zeteo 30 juni 2019] kommentaren till 1 kap. 4 §. 
188 Welamson, s. 409.  
189 NJA 1945 s. 177.  
190 Welamson, s. 409. Jfr 3 kap. 1 § KonkL.  
191 Palmér, Eugène & Savin, Peter, Konkurslagen [Zeteo 30 juni 2019] kommentaren till 1 kap. 4 § & kommen-
taren till 14 kap. 
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De som var massaborgenärer i en primärkonkurs blir konkursborgenärer192 i en sekundärkon-
kurs och får därmed samma ställning som vanliga konkursborgenärer.193 De fordringar som var 
massafordringar i en primärkonkurs kommer följaktligen att behandlas som ordinära konkurs-
fordringar i en sekundärkonkurs.194 Om ett konkursbo försätts i konkurs är staten fortfarande 
ansvarig att betala konkurskostnaderna i primärkonkursen enligt 14 kap. 2 § KonkL. Om staten 
i primärkonkursen, genom sitt subsidiära betalningsansvar, har betalat konkurskostnader får 
staten en regressfordran i sekundärkonkursen.195  
 
I förarbeten till 1921 års konkurslag har uttalats att det inte finns några hinder mot att till kon-
kursförvaltare i en sekundärkonkurs utse samma person som var konkursförvaltare i en primär-
konkurs om inte primärkonkursens insolvens berodde på försumlighet hos konkursförvalta-
ren.196 Detta synsätt har dock kritiserats eftersom att den nya konkursförvaltaren i sekundär-
konkursen bland annat kan komma att föra talan om återvinning av en rättshandling som vidta-
gits av den förra konkursförvaltaren eller ta ställning till om densamma i något avseende förfarit 
försumligt.197  
 
3.4 Konkursförvaltarens ansvar 
Som framgått ovan är förvaltningen av ett konkursbo, så till vida inga speciella bestämmelser 
gäller, att likställa med förvaltningen av vilken juridisk person som helst.198 Konkursförvaltaren 
är legal ställföreträdare för konkursboet och de rättshandlingar konkursförvaltaren företar under 
konkursen sker å konkursboets vägnar.199 Konkursförvaltaren är således en syssloman skyldig 
att agera med omsorg och aktsamhet.200  
 
Som huvudregel ådrar sig konkursförvaltaren inte något personligt ansvar för de förpliktelser 
och rättigheter som konkursförvaltarens handlande ger upphov till för andra.201 Skulle konkurs-
förvaltaren på grund av oaktsamhet vålla ett konkursbo skada kan konkursförvaltaren emeller-
tid ådraga sig skadeståndsansvar.202 Konkursförvaltarens skadeståndsansvar är särskilt reglerat 
i 17 kap. 1 § KonkL. I nämnda paragraf framgår att konkursförvaltaren är skyldig att ersätta 
sådana skador som konkursförvaltaren vid fullgörandet av sitt uppdrag uppsåtligen eller av 
oaktsamhet tillfogat konkursboet, en konkursborgenär eller konkursgäldenären. Konkursför-
valtaren har inte något så kallat delcrederansvar och är inte skyldig att svara för sådan förlust 
som åsamkas konkursboet eller annan genom misstag om konkursförvaltaren inte, i vart fall, 
förfarit oaktsamt.203  
 

                                                
192 Se ovan, avsnitt 2.4.1.  
193 Prop. 1978/79:105, s. 709; Welamson, s. 410.  
194 Palmér, Eugène & Savin, Peter, Konkurslagen [Zeteo 30 juni 2019] kommentaren till 1 kap. 4 §. 
195 Varbergs tingsrätts beslut 2019-06-03 i mål K 124–18. 
196 Prop. 1978/79:105, s. 710. 
197 Palmér, Eugène & Savin, Peter, Konkurslagen [Zeteo 30 juni 2019] kommentaren till 1 kap. 4 §. 
198 Se ovan, avsnitt 2.3.  
199 Millqvist, Göran, Konkursförvaltarens skadeståndsansvar, SvJT, 1991, s. 1–39 [cit. Millqvist], s. 2.  
200 Insolvensrättsligt forum 2005, s. 163. 
201 Millqvist, s. 2.  
202 Insolvensrättsligt forum 2005, s. 163. 
203 Palmér, Eugène & Savin, Peter, Konkurslagen [Zeteo 30 juni 2019] kommentaren till 14 kap. 
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Det har anförts vara svårt att som konkursgäldenär eller konkursborgenär påvisa att man lidit 
en ersättningsgillskada eftersom det i samband med konkurser regelmässigt uppstår förluster.204 
Skulle det vara så att en konkursförvaltare ådrager ett konkursbo kostnader som är helt för-
svarslösa med hänsyn till omständigheterna eller på grund av att konkursförvaltaren förfarit 
oaktsamt kan emellertid konkursförvaltarens arvode nedsättas eller skadestånd komma att ut-
krävas.205 Konkursförvaltarens åtgärder måste prövas utifrån om åtgärderna varit befogade med 
beaktande av konkursförvaltarens uppgift att verka för en snabb och ekonomiskt fördelaktig 
avveckling av konkursboet.206  
 
Det måste vidare skiljas mellan konkursförvaltarens skadeståndsansvar gentemot konkursboet 
och konkursboets självständiga skadeståndsansvar. Som tidigare nämnt kan konkursboet i vissa 
fall tvingas utge skadestånd vilket dock inte automatiskt medför att konkursförvaltaren är skyl-
dig att i sin tur ersätta konkursboet. Avgörande är om konkursförvaltarens agerande åtminstone 
varit oaktsamt i förhållande till konkursboet.207  
 
I likhet med vad som gäller vid förvaltning av juridiska personer generellt är det huvudmannens, 
det vill säga konkursboets, tillgångar som ska användas till de utgifter som föranleds av för-
valtningen och därmed kan konkursförvaltaren göra sig skyldig till såväl brott mot borgenärer 
enligt 11 kap. brottsbalken (1962:200) (BrB) som till andra förseelser exempelvis mot skatte-
lagstiftning.208  
 
Det åligger konkursförvaltaren att se till att massafordringar inte uppkommer såtillvida de inte 
kan betalas ur konkursboet.209 Enbart det förhållande att medel inte finns i konkursboet för att 
täcka både konkurskostnader och massakostnader innebär emellertid inte att oaktsamhet anses 
föreligga för konkursförvaltaren.210  
 
3.5 Sammanfattning 
Om tillgångarna i ett konkursbo inte räcker till att täcka konkurskostnaderna och massakostna-
derna är konkursboet insolvent om betalningsoförmågan inte endast är tillfällig. Enligt 
1 kap. 4 § KonkL kan ett konkursbo som är på obestånd försättas i konkurs. Ett konkursbo kan 
hamna på obestånd exempelvis genom att ådra sig rättegångskostnader, det vill säga en massa-
kostnad, som konkursboet sedermera inte kan betala. Eftersom rent fordringsrättsliga regler 
gäller vad avser massafordringar berättigar dessa fordringar till ansökan om konkursbos försät-
tande i konkurs. Den som har en konkurskostnadsfordran har ingen anledning att ansöka om att 
försätta ett konkursbo i konkurs eftersom staten i sista hand svarar för sådana kostnader enligt 
14 kap. 2 § KonkL. Ifall staten har betalat konkurskostnader i en primärkonkurs får staten en 
regressfordran i en senare sekundärkonkurs.  
                                                
204 Millqvist, s. 3.  
205 Insolvensrättsligt forum 2005, s. 171–173.  
206 A.st.  
207 Angående detta stycke, se Palmér, Eugène & Savin, Peter, Konkurslagen [Zeteo 30 juni 2019] kommentaren 
till 17 kap. 1 §.  
208 Palmér, Eugène & Savin, Peter, Konkurslagen [Zeteo 30 juni 2019] kommentaren till 14 kap. 
209 Rydin, s. 301.  
210 Insolvensrättsligt forum 2005, s. 171.  
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Det framgår vidare av 1 kap. 4 § KonkL att de regler som tillämpas vid en primärkonkurs ska 
tillämpas även vid en sekundärkonkurs. Någon övrig bestämmelse som särskilt reglerar kon-
kursbo i konkurs finns inte. Konsekvenserna av att ett konkursbo på obestånd försätts i konkurs 
har inte utretts närmre. När ett konkursbo försätts i konkurs ska all egendom som tillhörde 
primärkonkursens konkursbo överlämnas till sekundärkonkursens konkursbo. De som var mas-
saborgenärer i primärkonkursen blir vanliga konkursborgenärer i sekundärkonkursen.  
 
Det åligger konkursförvaltaren att se till att massafordringar inte uppkommer såtillvida de inte 
kan betalas ur konkursboet. Enbart det förhållandet att medel inte finns i konkursboet för att 
täcka både konkurskostnader och massakostnader innebär dock inte att oaktsamhet anses före-
ligga för konkursförvaltaren. Skulle det dock vara så att en konkursförvaltare ådrager ett kon-
kursbo kostnader som är helt försvarslösa med hänsyn till omständigheterna eller på grund av 
att konkursförvaltaren förfarit oaktsamt kan konkursförvaltarens arvode nedsättas eller skade-
stånd komma att utkrävas. Det måste avslutningsvis skiljas på konkursförvaltarens skadestånds-
ansvar gentemot konkursboet och konkursboets självständiga skadeståndsansvar. Ifall konkurs-
boet är skyldigt att utge skadestånd medför inte detta att konkursförvaltaren automatiskt är 
skyldig att i sin tur ersätta konkursboet.  
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4 Om företrädesordningen i konkursbos konkurs 
 

4.1 Bakgrund 
Mot bakgrund av vad som ovan anförts kan konstateras att massafordringar i en primärkonkurs 
blir vanliga konkursfordringar i en sekundärkonkurs. I en sekundärkonkurs får staten en 
regressfordran avseende i primärkonkursen utbetalda konkurskostnader. Frågan som föreva-
rande framställning syftar till att besvara uppstår, nämligen om statens regressfordran, med stöd 
av 14 kap. 2 § KonkL, åtnjuter företrädesrätt vid utdelning i en sekundärkonkurs framför massa-
fordringar hänförliga till en primärkonkurs.  
 
Ovan anförda fråga, tillsammans med framställningens andra fråga om konkurskostnader hän-
förliga till en primärkonkurs ska anses bibehålla sin karaktär som konkurskostnader även i en 
sekundärkonkurs, söks utifrån gällande rätt besvaras i förevarande kapitel.  
 
4.2 Lagstiftning och förarbeten 
Enligt 1 kap. 4 § KonkL ska vad som är föreskrivet i konkurslagen om gäldenär även gälla för 
det konkursbo som försätts i konkurs. Som framgått ovan följer borgenärernas inbördes rätt till 
betalning och i vilken turordning olika fordringar i en konkurs ska få betalt av regleringen i 
förmånsrättslagen.211 Eftersom vanliga regler om gäldenär ska tillämpas vid en sekundärkon-
kurs ska även förmånsrättslagen iakttas i sekundärkonkursen.212 För att avgöra en konkursford-
rans ställning har man därmed att förhålla sig till bestämmelserna i förmånsrättslagen.213 Det 
finns i förmånsrättslagen inte någon föreskrift om att konkurskostnader som hänför sig till en 
primärkonkurs skulle ha förmånsrätt i en sekundärkonkurs.214  
 
När bestämmelsen som möjliggör försättande av konkursbon på obestånd i konkurs infördes i 
1 kap. 4 § KonkL gjordes inga uttalanden i förarbeten avseende företrädesordningen i en se-
kundärkonkurs mellan kostnader hänförliga till en primärkonkurs. När regleringen infördes an-
fördes endast att bestämmelsen i 1 kap. 4 § KonkL skulle komma överensstämma med motsva-
rande bestämmelse i 1921 års konkurslag nämligen 193 §.215  
 
När 193 § infördes i 1921 års konkurslag uttalade emellertid departementschefen i förarbetena 
att det ”[a]v grunderna för den nya bestämmelsen i 188 § om den inbördes ordningen mellan 
konkurskostnad och massafordran följer att i den nya konkursen de kostnader som har föranletts 
av den ursprungliga konkursen har företräde framför massafordringar i samma konkurs.”216 
188 § i 1921 års konkurslag motsvarar regleringen i nuvarande 14 kap. 2 § KonkL.  
 

                                                
211 Se ovan, avsnitt 2.4.1.  
212 Palmér, Eugène & Savin, Peter, Konkurslagen [Zeteo 30 juni 2019] kommentaren till 1 kap. 4 §. Jfr 1 § FRL.  
213 Mellqvist, s. 77.  
214 Söderlund, s. 507 f.  
215 Prop. 1986/87:90, s. 185; SOU 1983:24, s. 254. 
216 Prop. 1978/79:105, s. 695 & s. 709; SOU 1974:6, s. 105 f. 
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Som tidigare nämnts följer det av 14 kap. 2 § KonkL att konkurskostnader ska utgå ur boet 
framför övriga skulder som boet ådragit sig, det vill säga massakostnader.217 Det kan följaktli-
gen konstateras att departementschefen i förarbetena till 1921 års konkurslag ansåg att bestäm-
melsen i konkurslagen om konkurskostnaders företräde framför massakostnader skulle äga till-
lämpning, inte bara vid en primärkonkurs, utan även vid en sekundärkonkurs. Någon särskild 
bestämmelse om företräde för konkurskostnader hänförliga till en primärkonkurs framför 
massakostnader infördes dock inte, varken i konkurslagen eller i förmånsrättslagen.218  
 
I förarbeten till 1921 års konkurslag uttalade man vidare att konkurskostnader och massaford-
ringar i princip skulle behandlas som konkursfordringar med eller utan förmånsrätt i en sekun-
därkonkurs men att det inte skulle komma i fråga att komplettera konkurslagen med ”ett detal-
jerat regelsystem enbart för sådana onormala fall.” Man förespråkade således en ordning där 
konkursbon hade möjlighet att försättas i konkurs men ansåg att förfarandet skulle få utveckla 
sig i enlighet med konkurslagens vanliga regler. Det ansågs inte vara nödvändigt att införa nå-
gon ytterligare reglering specifik för konkursbon i konkurs eftersom man ansåg ”att någon mer 
utförlig reglering av detta säkerligen ganska sparsamt förekommande fall inte torde vara erfor-
derlig”. Frågan om konkurskostnader från en primärkonkurs ska anses ha företräde i en sekun-
därkonkurs framför andra massafordringar hänförliga till samma primärkonkurs är följaktligen 
inte uttryckligen reglerad i lag.219 
 

4.3 Rättspraxis  
För att vidare söka utreda frågan om konkurskostnader från en primärkonkurs ska anses ha 
företräde även i en sekundärkonkurs framför massafordringar hänförliga till samma primärkon-
kurs presenteras nedan kända avgöranden i frågan. Med anledning av att uttrycklig lagstiftning 
saknas anses det i större utsträckning ankomma på rättstillämpningen att avgöra de rättsfrågor 
som inte täcks av uttrycklig lag.220 På förevarande område saknas det, såvitt känt, prejudice-
rande avgöranden varför underrättsavgöranden får belysa hur problemet kan angripas.221 Rätts-
fallen nedan är kategoriserade kronologiskt och refererade i den indragna texten. 
 

I Stockholm tingsrätts beslut den 30 januari 2014 i mål K 10000–07, K 4225–12 uppkom 
frågan om konkurskostnader från en primärkonkurs skulle anses ha företräde framför andra 
massafordringar uppkomna i samma konkurs även i en sekundärkonkurs. Den 29 mars 
1995 försattes Joachim Poseneer, från den uppmärksammade Trustor-härvan, i konkurs vid 
Södra Roslags tingsrätt (”Förstaboet”).222 Den 19 april 2012 försattes sedermera även Jo-
achim Poseneers konkursbo i konkurs (”Andraboet”) på ansökan av en borgenär som till 
stöd för sin ansökan åberopade fordringar på rättegångskostnader som konkursboet förplik-
tats betala till borgenären i två skilda mål.223 Under handläggningen av Andraboet lokali-

                                                
217 Se ovan, avsnitt 2.4.3.  
218 Insolvensrättsligt forum 2005, s. 166.  
219 Angående detta stycke, se SOU 1974:6, s. 105 f. 
220 Hellner, s. 74 f.  
221 A.a., s. 109.  
222 Mål K 10000–07. 
223 Mål K 4225–12. 



35 

serades bankmedel som tidigare varit okända. Med anledning av de lokaliserade bankmed-
len uppstod ett överskott efter att Andraboets konkurskostnader och massaskulder var be-
talda. Mot bakgrund av det anförda blev det aktuellt med utdelning till konkursborgenä-
rerna i Andraboet. Som konkursfordringar i Andraboet fanns dels statens regressfordran på 
i Förstaboet utbetalade belopp, dels fordringar som i Förstaboet varit massafordringar. Frå-
gan uppstod om konkurskostnaderna i Förstaboet, det vill säga statens regressfordran, hade 
företräde till betalning i Andraboet framför andra massafordringar uppkomna i Förstaboet. 
Konkursförvaltaren i Andraboet gjorde bedömningen att så var fallet och inkom med ett 
utdelningsförslag där konkurskostnaderna i Förstaboet hade företräde framför massaford-
ringarna uppkomna i samma konkurs. Tingsrätten delade uppfattning med konkursförval-
taren om att konkurskostnaderna uppkomna i Förstaboet hade företräde till betalning fram-
för de övriga massaskulder som Förstaboet hade ådragit sig. Tingsrätten motiverade sitt 
beslut med stöd av ett förarbetsuttalande till 1921 års konkurslag från 
prop. 1978/79:105 s. 709 där departementschefen uttalade att kostnader som har föranletts 
av den ursprungliga konkursen skulle ha företräde framför massafordringar i samma tidi-
gare konkurs. Utdelning skulle således ske till konkursförvaltarna i primärkonkursen men 
eftersom förvaltarna tillerkänts förskott av allmänna medel tillföll utdelningen staten ge-
nom Domstolsverket.  

 
Tingsrätten fastställde således förvaltarens utdelningsförslag. Detta beslut låg sedermera delvis 
till grund för ett annat utdelningsförslag som fastställdes av Varbergs tingsrätt år 2019.  
 

I Varbergs tingsrätts beslut den 3 juni 2019 i mål K 124–18 hade ett konkursbo (”Första-
boet”) ådragit sig rättegångskostnader mot ett bolag (”Bolaget”) men saknade betalnings-
förmåga varför beslut om konkurs av konkursboet fattades. I konkursboets konkurs 
(”Andraboet”) tilldelade konkursförvaltaren Staten genom Domstolsverket de medel som 
fanns tillgängliga för utdelning. Statens fordran avsåg en regressfordran för utbetalt förval-
tararvode i Förstaboet. Övriga borgenärer, däribland Bolaget, skulle enligt utdelningsför-
slaget inte erhålla någon utdelning alls. Bolaget klandrade utdelningsförslaget och anförde 
att det saknades lagstöd i såväl förmånsrättslagen som konkurslagen för att konkurskostna-
derna i Förstaboet skulle vara att anse som konkurskostnader även i Andraboet. Bolaget 
anförde att Förstaboets konkurskostnader vid utdelning i Andraboet skulle klassas som 
oprioriterade fordringar och inte ges företräde framför övriga fordringar med samma för-
månsrätt och att Bolaget därmed skulle tilldelas utdelning på sin konkursfordran jämte sta-
tens konkursfordran eftersom båda dessa fordringar var oprioriterade. Tingsrätten anförde 
inledningsvis att någon bestämmelse i konkurslagen som särskilt reglerar konkursbon i 
konkurs inte finns och att vanliga regler därmed ska tillämpas. Domstolen uttalade sig se-
dan om 14 kap. 2 § KonkL som stadgar att konkurskostnader ska utgå ur ett konkursbo 
framför andra skulder som boet har ådragit sig och fastslog att detta enligt ordalydelsen 
inte inbegriper konkurskostnader i en primärkonkurs eftersom de inte uppkommit i en se-
kundärkonkurs. Tingsrätten fastställde dock förvaltarens utdelningsförslag med stöd av ett 
förarbetsuttalande till 1921 års konkurslag från prop. 1978/79:105 s. 709. I förarbetsutta-
landet uttalade departementschefen att primärkonkursens konkurskostnader skulle ha före-
träde framför massakostnader i samma konkurs även i en senare sekundärkonkurs. Tings-
rätten menade att det fanns ändamålsbetingade skäl för en sådan ordning vilka fick stöd av 
det hänvisade förarbetsuttalandet. Domstolen anförde även att eftersom syftet med bestäm-
melsen i 14 kap. 2 § KonkL är att säkerställa betalning för konkurskostnader när boet är 
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insolvent bör bestämmelsen även tillämpas i de fall då insolvensen lett till ett konkursbos 
konkurs. I annat fall skulle massaborgenärerna i en ursprunglig konkurs ha möjlighet att 
försätta ett konkursbo i konkurs för att omvandla fordran för konkurskostnader till en opri-
oriterad fordran med samma rätt som massagäldenärerna vilket domstolen menade inte 
kunde varit lagstiftarens syfte med bestämmelsen, något som också avspeglas i det åter-
givna förarbetsuttalandet. Tingsrätten bedömde därmed att konkurskostnader i en gäldenärs 
konkurs har företräde framför övriga massafordringar uppkomna i samma konkurs även i 
en senare sekundärkonkurs. 
 

Varbergs tingsrätt konstaterade således, precis som Stockholms tingsrätt gjorde i det tidigare 
redovisade beslutet, att konkurskostnader uppkomna i en primärkonkurs skulle ha företräde 
framför massafordringar uppkomna i samma konkurs även i en sekundärkonkurs. Samma för-
arbetsuttalande låg till grund för såväl avgörandet i Stockholm tingsrätt som avgörandet i Var-
bergs tingsrätt. Varberg tingsrätts avgörande överklagades emellertid och det yrkades att hov-
rätten skulle upphäva tingsrättens beslut om fastställelse av utdelningsförslaget och att ärendet 
skulle återförvisas till konkursförvaltaren för upprättande av ett nytt utdelningsförslag.  
 
 I hovrätten för västra Sveriges beslut den 19 september 2019 i mål nr Ö 3488–19 inledde 

domstolen med att konstatera att situationen inte finns uttryckligen reglerad i lag och att 
det saknas vägledande överrättsavgörande i frågan.224 Hovrätten anförde sedan att den nu-
varande bestämmelsen i 14 kap. 2 § KonkL inte har ändrats i förhållande till sin äldre ly-
delse och att förarbetsuttalandena som visserligen avsett ändringar i den äldre konkurslagen 
på ett entydigt sätt har gett uttryck för att konkurskostnaderna ska ges företräde. Hovrätten 
uttryckte att lagens ordalydelse inte stod i strid med en sådan tolkning som enligt domstolen 
både var rimlig och förutsebar. Hovrätten uppmärksammade även att en annan ordning 
skulle innebära att en massaborgenär försattes i ett bättre läge vid en sekundärkonkurs vil-
ket inte kunde vara förenligt med varken konkurslagens grundtanke eller systematik. Hov-
rätten ansåg inte heller att en sådan tillämpning skulle strida mot bestämmelserna i för-
månsrättslagen. Sammanfattningsvis ansåg domstolen att konkurskostnaderna från primär-
konkursen skulle ges företräde även i sekundärkonkursen. Domstolen stannade inte härvid 
utan fortsatte med att ställa frågan huruvida konkurskostnader i primärkonkursen skulle 
belasta slutredovisningen i sekundärkonkursen eller leda till utdelning i ett utdelningsför-
slag. Hovrätten anförde härvid att det inte framgår av lydelsen i 11 kap. 1 § KonkL att 
begreppet ”konkurskostnader” även innefattar sådana kostnader i en primärkonkurs. Vidare 
uppmärksammade domstolen att det saknades uttalanden i förarbeten om att konkurskost-
nader i en primärkonkurs är att likställa med konkurskostnader i en sekundärkonkurs. Mot 
bakgrund av detta ansåg hovrätten att bestämmelsen skulle tolkas på så sätt att konkurs-
kostnaderna från en primärkonkurs ska betalas först efter att konkurskostnaderna och boets 
massaskulder i en sekundärkonkurs har betalats det vill säga genom utdelning. 

 
Sammanfattningsvis fann hovrätten inga skäl att ändra tingsrättens beslut. Målet väntar i skri-
vande stund prövningstillstånd i Högsta Domstolen.225  

                                                
224 Domstolen hänvisade dock till Stockholm tingsrätts slutliga beslut den 30 januari 2014 i mål K 10000–07.  
225 Målet har tilldelats ärendenummer Ö 5421–19.  
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4.4 Doktrin  
Det har i doktrinen ifrågasatts vilken innebörd 14 kap. 2 § KonkL egentligen har. Av bestäm-
melsens ordalydelse framgår inget annat än att konkurskostnader skall utgå ur konkursboet 
framför andra skulder som boet har ådragit sig. Enligt ordalydelsen tar bestämmelsen således 
sikte på den situation då det kvarstår skulder som ännu inte är reglerade för konkursboet vid 
den tidpunkt då även konkurskostnaderna skall regleras. Vid en sådan situation står det klart att 
konkurskostnaderna har företräde till betalning ur konkursboets medel. Bergman är av uppfatt-
ningen att bestämmelsen inte bör ges ett mer omfattande innehåll än vad som följer av dess 
ordalydelse.226  
 
Möller har anfört att regeln i 14 kap. 2 § KonkL om konkurskostnaders företräde framför mas-
saskulder ”är att betrakta som en prioritetsregel av i princip samma slag som de prioritetsregler 
som förmånsrättslagen innehåller och att regeln bör ha samma rättslig relevans som förmåns-
rättslagen.”227 Härigenom menar Möller att bestämmelsen systematiskt skulle vara att jämställa 
med en förmånsrättsordning med motsvarande rättslig relevans som en sådan.228 Möller menar 
fortsatt att konkurskostnadernas företräde enligt 14 kap. 2 § KonkL har karaktären av allmän 
förmånsrätt.229 Även Kronofogdemyndigheten är av uppfattningen att 14 kap. 2 § KonkL är en 
särskild företrädesregel som systematiskt är att jämställa med en förmånsrättsordning med mot-
svarande rättslig relevans.230   
 
Palmér och Savin har anfört att om ett konkursbo försätts i konkurs torde staten fortfarande, 
enligt 14 kap. 2 § KonkL, vara skyldig att svara för konkurskostnaderna i primärkonkursen. 
Skulle staten sedan ha regressrätt för sina utlägg och denna fordran skulle anses på grund av 
vad som stadgas i 14 kap. 2 § KonkL ha företräde även i en sekundärkonkurs skulle detta enligt 
Palmér och Savin vara utan stöd av förmånsrättslagen.231  
 
Söderlund har uttalat att förmånsrätten i en sekundärkonkurs avgörs av reglerna i förmånsrätts-
lagen och att alla massaskulder och kostnader ska vara likaberättigade om det inte finns någon 
uttrycklig och i förmånsrättslagen upptagen förmånsrättsregel som äger tillämpning. Vidare 
anför Söderlund att det förvisso verkar som att förmånsrätt kan finnas utan uttryckligt stöd i lag 
men att emot en sådan domstolsskapad förmånsrätt kan demokratiska aspekter åberopas. Sam-
manfattningsvis är Söderlund av uppfattningen att föreskriften i 14 kap. 2 § KonkL inte kan 
användas som stöd för att konkurskostnader hänförliga till en primärkonkurs skulle ha förmåns-
rätt i ett konkursbos konkurs framför övriga massakostnader hänförliga till samma primärkon-
kurs.232  
 

                                                
226 Angående detta stycke, se Insolvensrättsligt forum 2005, s. 170.  
227 Möller, s. 104.  
228 Insolvensrättsligt forum 2005, s. 194–197.  
229 Möller, s. 104.  
230 KFM beslut den 18 februari 2009. Beslutet behandlas även av Möller, s. 103 f.  
231 Angående detta stycke, se Palmér, Eugène & Savin, Peter, Konkurslagen [Zeteo 30 juni 2019] kommentaren 
till 14 kap.  
232 Angående detta stycke, se Söderlund, s. 507 f.  
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4.5 Sammanfattning  
Det står klart att frågan om konkurskostnader från en primärkonkurs ska anses ha företräde i en 
senare sekundärkonkurs framför andra massafordringar hänförliga till samma konkurs inte ut-
tryckligen är reglerad i lag. I förarbeten har anförts att det följer av grunden av vad som i dag 
regleras i 14 kap. 2 § KonkL om den inbördes ordningen mellan konkurskostnad och massa-
fordran att de kostnader som har föranletts av primärkonkursen har företräde framför massa-
fordringar i samma konkurs. Någon föreskrift härom saknas emellertid i förmånsrättslagen.  
 
Det saknas såvitt känt prejudicerande avgöranden i frågan om konkurskostnader från en pri-
märkonkurs ska anses ha företräde även i en sekundärkonkurs framför andra massafordringar 
hänförliga till samma primärkonkurs. I de tre underrättsavgöranden där frågan har prövats har 
konkurskostnader givits företräde i samtliga avgöranden. Vad som motiverat konkurskostna-
dernas företräde enligt rättspraxis är dels att en annan ordning skulle strida mot syftet i 
14 kap. 2 § KonkL, dels att massaborgenärer i annat fall skulle försättas i ett bättre läge vid en 
sekundärkonkurs vilket inte ansetts vara förenligt med varken grundtanken eller systematiken i 
konkurslagen. För att motivera en sådan tolkning har domstolarna genomgående använt ett för-
arbetsuttalande till 1921 års konkurslag som stöd.  
 
I den sparsamma doktrinen som finns på området går åsikterna isär vad gäller frågan om kon-
kurskostnaderna uppkomna i en primärkonkurs ska anses, med stöd av 14 kap. 2 § KonkL, ha 
företräde i en sekundärkonkurs framför massafordringar hänförliga till samma konkurs.  
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5 Sammanfattande slutsatser  
 

5.1 Allmänt  
Syftet med förevarande framställning är att fastställa företrädesordningen vid utdelning i ett 
konkursbos konkurs. Frågeställningen har genomgående besvarats och här ska rättsläget enligt 
gällande rätt avslutningsvis sammanfattas. Uppsatsen avslutas med en kort diskussion de lege 
ferenda.   
 

5.2 Gällande rätt  
Vilka borgenärer som får göra gällande sina fordringar i en konkurs följer av 5 kap. KonkL. Hit 
hör de fordringar mot gäldenären vilka har uppkommit före ett beslut om konkurs. De borge-
närer som får göra gällande sina fordringar i en konkurs delas upp i tre kategorier nämligen 
konkurskostnadsborgenärer, massaborgenärer och konkursborgenärer.233 Av 1 kap. 4 § KonkL 
följer att ett konkursbo på obestånd kan försättas i konkurs. Vid en sekundärkonkurs blir pri-
märkonkursens konkurskostnadsborgenärer och massaborgenärer vanliga konkursborgenä-
rer.234 De som var konkursborgenärer i primärkonkursen saknar möjlighet att göra sina ford-
ringar gällande i sekundärkonkursen.   
 
Borgenärer i en sekundärkonkurs är följaktligen konkurskostnadsborgenärerna med anledning 
av de konkurskostnader som det nya konkursboet har ådragit sig, massaborgenärer med anled-
ning av de åtaganden som det nya konkursboet ådragit sig samt konkursborgenärerna som ut-
görs av primärboets konkurskostnads- och massaborgenärer.   
 
Av 1 kap. 4 § KonkL framgår att vad som föreskrivs i konkurslagen om gäldenär även ska gälla 
vid konkursbos konkurs. Följaktligen ska samma regler tillämpas vid hanteringen av såväl en 
primärkonkurs som en sekundärkonkurs. Av 11 kap. 1 § KonkL följer att konkurskostnader och 
massakostnader i en konkurs ska betalas innan en eventuell utdelning till övriga konkursborge-
närer kan äga rum. Enligt 14 kap. 2 § KonkL ska konkurskostnader utgå ur ett konkursbo fram-
för andra skulder som konkursboet har ådragit sig, det vill säga massakostnader. Bestämmelsen 
i 14 kap. 2 § KonkL blir endast tillämplig när ett konkursbos tillgångar inte föreslår till både 
konkurskostnader och massakostnader, det vill säga när konkursboet är på obestånd.235  
 
Innebörden av ovanstående är vid en sekundärkonkurs följande. Först ska konkurskostnader 
som konkursboet i konkurs har ådragit sig erläggas till betalning. Härefter ska massafordringar 
med anledning av åtaganden som konkursboet i konkurs ådragit sig betalas. Om det finns medel 
kvar efter att sekundärkonkursens konkurskostnader och massafordringar är betalda får övriga 
konkursborgenärer avslutningsvis erhålla betalning genom utdelning av sekundärkonkursens 
kvarvarande medel.  
 

                                                
233 Se ovan, avsnitt 2.4.  
234 Se ovan, avsnitt 3.3.  
235 Se ovan, avsnitt 2.4.3.  
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Det kan konstateras att det inte framgår av ordalydelsen i 14 kap. 2 § KonkL att konkurskost-
nader till en primärkonkurs ska ha företräde framför massakostnader hänförliga till samma kon-
kurs vid utdelning i en sekundärkonkurs. Av ordalydelsen i 14 kap. 2 § första meningen KonkL 
följer nämligen att ”konkurskostnaderna skall utgå ur konkursboet framför andra skulder som 
boet har ådragit sig.” [Min kursivering]. I Varbergs tingsrätts beslut den 3 juni 2019 
i mål K 124–18 konstaterade domstolen att ordalydelsen i nämnda bestämmelse inte inbegriper 
konkurskostnader i en primärkonkurs eftersom dessa inte uppkommit i sekundärkonkursen.  
 
Det måste således anses klart att det enbart utifrån ordalydelsen i 14 kap. 2 § KonkL inte är 
möjligt att dra slutsatsen att konkurskostnader uppkomna i en primärkonkurs skulle ha företräde 
framför övriga massafordringar uppkomna i samma konkurs vid utdelning i en efterföljande 
sekundärkonkurs.  
 
Hur medel tillgängliga för utdelning ska fördelas mellan borgenärerna följer emellertid av re-
gleringen i förmånsrättslagen.236 Det saknas en föreskrift i förmånsrättslagen som stipulerar att 
konkurskostnadsfordringar skulle ha företräde till betalning framför massafordringar.237 Enligt 
18 § FRL har oprioriterade fordringar inbördes lika rätt. Skulle staten ha regressrätt för sina 
utlägg och denna fordran, på grund av vad som stadgas i 14 kap. 2 § KonkL, skulle anses ha 
företräde även i en sekundärkonkurs är det utan stöd av förmånsrättslagen.  
 
Mot bakgrund av vad som anförts ovan kan följande konstateras. Det är varken enligt ordaly-
delsen i 14 kap. 2 § KonkL, eller enligt vad som framgår av förmånsrättslagen, möjligt att dra 
slutsatsen att konkurskostnader uppkomna i en primärkonkurs skulle ha företräde framför öv-
riga massafordringar uppkomna i samma konkurs, vid utdelning i en efterföljande sekundär-
konkurs.  
 
Innebörden av gällande rätt utifrån en tolkning av lagstiftningens ordalydelse borde därmed 
vara följande. För att konkurskostnader och massafordringar uppkomna i en primärkonkurs 
överhuvudtaget ska erhålla betalning i en sekundärkonkurs är en förutsättning att medlen i se-
kundärkonkursens konkursbo först täcker sekundärkonkursens konkurskostnader och massa-
kostnader. Om det efter en sådan betalning finns medel kvar i sekundärkonkursens konkursbo 
kan det först då bli aktuellt med en utdelning till övriga konkursborgenärer. Enligt 
5 kap. 1 § KonkL får de fordringar som uppkommit innan ett konkursbeslut meddelats göras 
gällande i en konkurs. Av 18 § FRL följer att konkursborgenärer utan förmånsrätt har inbördes 
lika rätt och utdelning ska proportioneras med hänsyn till fordringarnas storlek. Eftersom att 
det i såväl konkurslagen som förmånsrättslagen saknas någon föreskrift som stipulerar att kon-
kurskostnader hänförliga till en primärkonkurs har företräde i en sekundärkonkurs framför 
massakostnader uppkomna i en primärkonkurs torde sådana fordringar enligt vad som framgår 
av 18 § FRL ha inbördes lika rätt.  
 

                                                
236 Se ovan, avsnitt 2.4.1.  
237 Se ovan, avsnitt 4.4.  
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I rättspraxis har emellertid konkurskostnader uppkomna i en primärkonkurs bedömts ha före-
träde till betalning framför massakostnader hänförliga till samma konkurs även i en sekundär-
konkurs.238 I samtliga domstolsavgöranden har besluten motiverats med stöd av ett förarbets-
uttalande till 1921 års konkurslag. I förarbetsuttalandet till 1921 års konkurslag uttalade depar-
tementschefen att den inbördes ordningen mellan konkurskostnad och massafordran i en sekun-
därkonkurs följde av grunderna till 188 §. De kostnader som har föranletts av primärkonkursen 
skulle således ha företräde framför massafordringar i samma konkurs.  
 
I hovrätten för västra Sveriges beslut den 19 september 2019 i mål Ö 3488–19 anförde domsto-
len att förarbetsuttalanden till 1921 års konkurslag förvisso avsett ändringar i den äldre kon-
kurslagen men på ett entydigt sätt hade gett uttryck för att konkurskostnaderna ska ges före-
träde. Domstolen anförde vidare att en annan ordning skulle innebära att massaborgenärer för-
sattes i ett bättre läge vid en sekundärkonkurs vilket inte kunde vara förenligt med konkursla-
gens grundtanke eller systematik. I Varbergs tingsrätts beslut den 3 juni 2019 i mål K 124–18 
förde domstolen ett liknande resonemang och anförde att syftet med bestämmelsen i 
14 kap. 2 § KonkL inte var att en massaborgenär i en primärkonkurs skulle kunna försätta kon-
kursboet i konkurs för att på så vis omvandla fordran för konkurskostnader till en oprioriterad 
fordran med samma rätt som massafordran. Tingsrätten ansåg att det fanns ändamålsbetingade 
skäl för att låta konkurskostnader få företräde även vid konkursbos konkurs.239  
 
Ett lagförslags fullständiga innehåll bör emellertid framgå av lagtexten och lagstiftning genom 
motiv är en företeelse som ofta kritiseras. Brister i en lagtext får inte ursäktas med att lagstifta-
rens rätta vilja framgår i motiven. Huvudregeln är följaktligen att lagstiftarens syfte med en 
bestämmelse ska framgå av lagtexten. Förarbeten kan förvisso ge argument som underlättar för 
domstolarna att fatta riktiga beslut. En lagtolkning som bortser från lagens ordalydelse medför 
dock den nackdelen att det för den enskilde kan bli svårt att få kännedom om gällande rätt. När 
ett förarbete, som i förevarande fall, står i strid med lagtextens ordalydelse bör nog domstolen 
undvika att döma utifrån förarbetet. I vilken utsträckning rättstillämparen bör följa förarbetsut-
talandet till 1921 års konkurslag i prop. 1978/79:105 torde sammanfattningsvis vara beroende 
av rättspolitiska värderingar.240  
 
I hovrätten för västra Sveriges beslut den 19 september 2019 i mål Ö 3488–19 uttalade dom-
stolen att en tolkning av 14 kap. 2 § KonkL som resulterade i att konkurskostnader, hänförliga 
till en primärkonkurs, gavs företräde framför massafordringar hänförliga till samma konkurs, 
vid en sekundärkonkurs inte stod i strid med lagens ordalydelse. Vidare anförde domstolen att 
en sådan tolkning skulle vara såväl rimlig som förutsebar och inte i strid med förmånsrättsla-
gens reglering. Förutsebarhet är en grundläggande princip inom konkursrätten. Förmånsrättsla-
gen är bärande för förutsebarheten i och med att regleringen avgör i vilken ordning borgenärer 
ska få utdelning i en konkurs. Fördelningen i en konkurs bestäms följaktligen vanligen långt 
före själva konkursbeslutet exempelvis när kreditavtal görs upp, när hyresavtal tecknas eller vid 
beställning av varor. Förmånsrättslagen har därmed stor betydelse redan i samband med en 
                                                
238 Se ovan, avsnitt 4.3.  
239 Angående detta stycke, se ovan, avsnitt 4.3.  
240 Angående detta stycke, se ovan, avsnitt 1.3.  
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kreditprövning där en långivare ser hur en erbjuden säkerhet förhåller sig till andra säkerheter. 
Det saknas någon bestämmelse i förmånsrättslagen som stipulerar konkurskostnaders företräde 
framför massakostnader.241  
 
Det kan således ifrågasättas om det, såsom domstolen menar, är förutsebart att med stöd av 
14 kap. 2 § KonkL ”skapa” en legal förmånsrätt. Det har i doktrin anförts att det finns demo-
kratiska aspekter som kan åberopas emot domstolsskapad förmånsrätt.242 Som anförts ovan 
medför en lagtolkning som bortser från lagens ordalydelse den nackdelen att det för den en-
skilde kan bli svårt att få kännedom om gällande rätt. I hovrätten för västra Sveriges beslut den 
19 september 2019 i mål Ö 3488–19 uttryckte domstolen emellertid att deras tolkning inte stod 
i strid med lagens ordalydelse. Samtidigt anförde domstolen att situationen inte finns uttryck-
ligen reglerad i lag varför en tolkning av lagen, som enligt deras uppfattning inte nödvändigtvis 
står i strid med lagens ordalydelse, måste te sig svår för den enskilde att förutse.  
 
Regleringen i förmånsrättslagen bygger endast på principen om förutsebarhet utan även på prin-
cipen om likabehandling. Utgångspunkten är att alla fordringar i en konkurs ska ha lika rätt. 
Bestämmelserna i förmånsrättslagen utgör därmed en undantagsreglering, där varje undantag 
noga har vägts mot likabehandlingsprincipen. I prop. 1970:142 uttalade man att ”verkligt starka 
skäl” krävs för att ge en fordran förmånsrätt. Mot bakgrund av detta måste det ifrågasättas om 
14 kap. 2 § KonkL kan användas som en särskild företrädesregel som systematiskt är att jäm-
ställa med en förmånsrättsordning med motsvarande rättslig relevans som en sådan. Olika för-
klaringar och syften ligger bakom skilda förmånsrätter och även om det finns argument för att 
ge konkurskostnader från en ursprunglig konkurs företräde framför massakostnader hänförliga 
till samma konkurs även i en senare konkurs så är det ingenting som ”noga har vägts mot lika-
behandlingsprincipen”. Vidare är den rådande åsikten att förmånsrätter bör begränsas bland 
annat eftersom det av naturliga skäl inte finns utrymme till allt för många förmånsrätter.243 
 
Ytterligare en fråga som uppsatsen söker besvara är om konkurskostnader i en ursprunglig kon-
kurs är att anse som konkurskostnader även i en senare konkurs. Spörsmålet tycks inte ha varit 
föremål för någon direkt behandling men i hovrätten för västra Sveriges beslut den 19 septem-
ber 2019 i mål Ö 3488–19 prövade domstolen huruvida konkurskostnader i en primärkonkurs 
skulle belasta slutredovisningen i en sekundärkonkurs eller leda till utdelning i ett utdelnings-
förslag. Domstolen konstaterade inledningsvis att det inte framgår av ordalydelsen i 
11 kap. 1 § KonkL, som slår fast att konkurskostnader och massakostnader ska betalas innan 
övriga konkursborgenärer kan få betalt, att begreppet ”konkurskostnader” däri även skulle in-
nefatta sådana kostnader i en primärkonkurs. Vidare anförde domstolen att det också saknades 
uttalanden i förarbeten om att konkurskostnader hänförliga till en primärkonkurs skulle vara att 
likställa med konkurskostnader i en sekundärkonkurs. Domstolen ansåg således att konkurs-
kostnader i en primärkonkurs skulle betalas först efter att konkurskostnaderna och massakost-
nader som sekundärboet ådragit sig har betalats, det vill säga genom utdelning.  

                                                
241 Angående detta stycke, se ovan, avsnitt 2.1.  
242 Se ovan, avsnitt 4.4.  
243 Angående detta stycke, se ovan avsnitt 2.4.3.  



43 

De kostnader som betalas genom utdelning är konkursfordringar. Det stämmer också överens 
med vad som följer av 5 kap. 1 § KonkL att en konkurskostnadsfordran från en tidigare konkurs 
skulle vara en konkursfordran i konkursboets konkurs. Av 5 kap. 1 § följer att en fordran endast 
får göras gällande i en konkurs om den uppkommit innan konkursbeslutet meddelades – i det 
här fallet innan beslutet av konkursboets försättande i konkurs meddelades. Det är avgörande 
för en konkursfordran att den har uppkommit före den kritiska tidpunkten som är tidpunkten 
för konkursbeslutet. En konkurskostnadsfordran däremot är en kostnad för driften av konkurs-
boet. En konkurskostnadsfordran från en ursprunglig konkurs kan inte anses utgöra en kostnad 
för driften av den nya konkursen och dessutom har en sådan fordran uppkommit innan beslutet 
att försätta konkursboet i konkurs. Det anförda talar för att en konkurskostnadsfordran från en 
primärkonkurs blir en konkursfordran när ett konkursbo försätts i konkurs och inte är att lik-
ställa med konkurskostnader i en sekundärkonkurs.    
 
5.3 Diskussion de lege ferenda 
Av 1 kap. 4 § KonkL följer dels att ett insolvent konkursbo kan försättas i konkurs, dels att vad 
som föreskrivs i konkurslagen om gäldenär i sådana fall ska gälla konkursboet. En bestämmelse 
som särskilt reglerar konkursbon i konkurs saknas. När möjligheten att försätta konkursbon i 
konkurs infördes ansågs det i lagstiftningsärendet inte påkallat att införa ett mer detaljerat re-
gelsystem för fall som det förevarande.244  
 
Bestämmelsen i 1 kap. 4 § KonkL infördes, i strid med rådande praxis, på förordande av lagrå-
det. Lagrådet höll nämligen med Advokatsamfundet i kritiken som avsåg svårigheten att lösa 
de rättsliga spörsmål som uppstod, utan direkt stöd av lag, när konkursbon kom på obestånd. 
Advokatsamfundet hade tidigare förespråkat att frågan om hanteringen av konkursbon på obe-
stånd skulle lösas på ett klart och otvetydigt sätt. Lösningen blev bestämmelsen i 
1 kap. 4 § KonkL. Mot bakgrund av vad som framkommit ovan kan det konstateras att bestäm-
melsen i 1 kap. 4 § KonkL infördes för att klargöra att samma regler som tillämpas vid en vanlig 
konkurs ska tillämpas även vid ett konkursbos konkurs. Det ansågs vid införandet av regle-
ringen inte aktuellt att komplettera konkurslagen med ett detaljerat regelsystem för speciella 
situationer varför det kan ifrågasättas huruvida frågan löstes på ”ett klart och otvetydigt sätt”.245  
 
Vid införandet av bestämmelsen i 1 kap. 4 § KonkL var en ledamot i lagrådet skiljaktig och 
ansåg inte att bestämmelsen skulle införas eftersom att det i lagstiftningsärendet saknades till-
räckligt underlag. Konsekvenserna av att ett konkursbo försätts i konkurs har sedermera inte 
heller varit föremål för någon närmare utredning. Det ter sig som att lagrådets skiljaktige leda-
mot till viss del hade rätt. För att undvika en analogisk tillämpning när ett konkursbo kommer 
på obestånd ter det sig förvisso ändamålsenligt att ha en bestämmelse som klargör att konkurs-
bon kan försättas i konkurs men det kan dock ifrågasättas om ett tillräckligt underlag fanns i 
lagstiftningsärendet. Det finns onekligen ett behov av att se över regleringen vad avser kon-
kursbon i konkurs. Det är i slutändan den enskilde som drabbas av en undermålig lagstiftning 
som bygger på ett bristande underlag.  

                                                
244 Se ovan, avsnitt 3.2.  
245 Angående detta stycke, se ovan avsnitt 3.2.  
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5.4 Avslutande kommentar  
Denna framställning har utifrån gällande rätt sökt svara på frågan om konkurskostnader upp-
komna i en primärkonkurs, med stöd av 14 kap. 2 § KonkL, har företräde framför massakost-
nader uppkomna i samma konkurs vid utdelning i en sekundärkonkurs. Framställningen har 
vidare sökt svara på frågan om konkurskostnader hänförliga till en primärkonkurs ska anses 
bibehålla sin ursprungliga karaktär och därför vara att anse som konkurskostnader även i en 
sekundärkonkurs.  
 
Det finns argument för båda synsätten, i vart fall vad avser frågan om konkurskostnader ska 
anses ha företräde i såväl en primärkonkurs som i en sekundärkonkurs, vilket dock inte är av-
görande för att svara på frågan om vad som är gällande rätt. Avgörande för svaret är i stället 
huruvida underrättspraxis kan läggas till grund för fastställande av gällande rätt. Som rättskällor 
innehåller varken underrättspraxis eller doktrin auktoritativa argument. Oaktat detta bör man, 
när man söker fastställa gällande rätt, så långt det är möjligt, hänvisa till alla uttalanden som på 
något sätt berört frågan. Frågan uppsatsen söker besvara har mot bakgrund av detta två svar.  
 
Om auktoriteten och således gällande rätt påverkas av den härskande meningen har konkurs-
kostnader hänförliga till en primärkonkurs företräde framför massakostnader uppkomna i 
samma konkurs även i en senare sekundärkonkurs. Utifrån en strikt lexikalisk tolkning av lag-
texten, som den primära rättskällan, torde rättsläget vara det motsatta.  
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