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Sammanfattning 
Vid instiftandet av FRL var syftet med lagen att alla borgenärer skulle ha lika 
rätt. Syftet med min uppsats är att utreda gällande rätt för att avgöra om FRL: s 
syfte blivit uppfyllt. Om avsteg från lagens syfte skett skall jag dessutom avgöra 
om dessa varit motiverade. 

Den 1 januari 2004 avskaffades förmånsrätten för skatter och avgifter. Därefter 
övergick statens skattefordringar till att bli oprioriterade fordringar. Fortfaran-
de föreligger förmånsrätt för lönefordringar. Efter instiftandet av den statliga 
lönegarantin betalar staten arbetstagarnas lönefordringar och inträder därefter i 
arbetstagarnas ställe avseende förmånsrätten.  

I en konkurs finns möjlighet att tillämpa återvinning för att föra tillbaka till-
gångar till konkursboet. För statens fordringar avseende skatter och avgifter 
finns det ingen möjlighet till återvinning utan för dessa fordringar föreligger ett 
återvinningsförbud.  

I nära relation till återvinningsreglerna finns en bestämmelse i BrB, mannamån 
mot borgenärer. Kriterierna för att dömas för mannamån mot borgenärer är de-
samma som för att kunna återvinna en betalning till konkursboet. Detta inne-
bär att en betalning till staten inte kan leda till mannamånsbrott.  

Därutöver har staten en möjlighet att erhålla betalning genom ett ställföreträ-
daransvar vilket återfinns i SBL. Detta betalningsansvar drabbar ett företags fö-
reträdare vid uteblivna skattebetalningar.  

Min slutsats är att syftet med FRL inte blivit uppfyllt. En sammanvägning av de 
olika lagreglerna leder till en slutsats att staten har en fördel som ingen annan 
borgenär kommer att uppnå. Arbetstagarna är den enda borgenär utöver staten 
som är garanterad betalning genom lönegarantin. Detta är enligt min uppfatt-
ning ett avsteg som är motiverat av den anledning att arbetstagare har ett högre 
skyddsvärde än vad till exempel leverantörer eller staten har. Uppdelningen i 
FRL mellan olika förmånsrätter är nödvändig eftersom fordringar tillkommit 
på olika sätt. Däremot anser jag att de avsteg som görs från FRL: s syfte vad 
gäller statens fördelar inte är motiverade eftersom det leder till att staten är den 
enda borgenär utöver arbetstagarna som har ett skyddsvärde. 
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Abstract 
By the time the law of preferential right was legislated the purpose of the law 
was to give all creditors equal rights. The purpose of this master’s thesis is to 
analyze the law in force and unravel whether the purpose of the law has been 
fulfilled or not. If a deviation has been made I will decide whether it can be jus-
tified. 

Since 1st of January 2004 the preferential right regarding taxes has been abol-
ished. Since then the claims of the Government do not have any preferential 
right. Wages still have a preferential right. Since the law of the Governmental 
wage guarantee was legislated the Government now pays the workers claims 
and then take over the preferential right regarding wages.  

When a company has gone bankrupt there is a possibility to apply recovery in 
order to bring back property to the bankrupt’s estate. Regarding the Govern-
ment’s claims regarding taxes, recovery is prohibited.  

There is a regulation in the criminal code called favouritism of creditors which 
is related to the rules of recovery. The criteria in order to break this regulation 
are the same as regarding the rules of recovery. This leads to that if a debtor 
pays the Government the debtor does not break the regulation in the criminal 
code. 

In addition to this the Government has an opportunity to receive payment by 
using the regulation called the legal representative’s responsibility. This regula-
tion means that the legal representative of a company is obliged to pay the 
company’s taxes if the company is not able to. 

By this I draw the conclusion that the purpose of the law of preferential right 
has not been fulfilled. By looking at the regulations I come to the conclusion 
that the Government has an advantage that no other creditor will be able to 
achieve. The workers are the only creditors, despite the Government, who are 
guaranteed payment through the Governmental wage guarantee. This is a devia-
tion which, according to me is justified because of the fact that workers have a 
greater need for protection than other creditors. There is also a need to have a 



 

 

division in the law of preferential right because every claim has arisen in a dif-
ferent way. The advantage of the Government is, according to me, not justified 
because this leads to the fact that the Government is the only creditor except 
workers who is considered being in need of protection. 
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1 Inledning 

1.1  Bakgrund 
Redan före proposition 1970:142, som låg till grund för den nya Förmånsrättslagen 
(FRL), diskuterades frågan huruvida förmånsrätten avseende skatter och avgifter skul-
le avskaffas eller ej.1 En av anledningarna till att en ny lag stiftades, som skulle ersätta 
det tidigare gällande 17 kap. Handelsbalken (HB), var enligt propositionen att alla 
borgenärer, i princip, skulle ha lika rätt.2  

I januari 2004 trädde en ny ändring av förmånsrättreglerna i kraft.3 I och med denna 
förändring försvann statens förmånsrätt avseende skatter och andra avgifter. Dessa 
övergick istället till att bli oprioriterade fordringar. Detta resulterade i att FRL fick 
den utformning som har diskuterats ända sedan lagens tillkomst, det vill säga en lag 
utan förmånsrätt för skatter.  

Anledningen till att förmånsrätten avskaffades var att företagsrekonstruktion och ac-
kord skulle främjas framför att försätta ett företag i konkurs. Staten skulle få tillräck-
liga inkomster trots borttagandet av skatteförmånsrätten i och med att utdelningen 
till de oprioriterade fordringarna skulle öka vilket skulle medföra att även staten er-
håller utdelning.4  

I dagens lagstiftning finns ett flertal moment som kan tillämpas i en konkurs för att 
kunna erhålla betalning för fordringarna i konkursen. Dels finns det regler om åter-
vinning i en konkurs som återfinns i 4 kap. Konkurslagen (KonkL) och därmed även 
det återvinningsförbud5 som tillämpas avseende vissa betalningar. Dels har staten en 
möjlighet att utkräva det ställföreträdaransvar6 som återfinns i 12 kap. 6 § Skattebe-
talningslagen (SBL). Dessutom har arbetstagarna en chans till betalning för sina löne-
fordringar i och med lagen om statlig lönegaranti7. 

1.2   Syfte  
Syftet med uppsatsen är att utreda och analysera gällande rätt för att avgöra om syftet 
med FRL blivit uppfyllt, det vill säga om alla borgenärer har lika rätt. Om detta inte 
blivit uppfyllt så skall jag utreda om de avsteg som skett är motiverade. Frågan är om 

                                                
1 Se kap. 3.3.2. 

2 Se kap. 3.2. 

3 Se kap. 3.3.2. 

4 Se kap. 3.3.3. 

5 Se kap. 4.3. 

6 Se kap. 5. 

7 Se kap. 3.4.2. 
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det är nödvändigt att alla borgenärer skall ha lika rätt eller om det finns borgenärer 
som har behov av ett större skydd. Detta leder in på en diskussion om olika borgenä-
rers olika skyddsvärde. 

Efter instiftandet av FRL har löntagarna fått ytterligare ett skyddsnät i och med den 
statliga lönegarantin. Staten har, som ovan nämnts, ställföreträdaransvar att utkräva 
och dessutom gäller återvinningsförbud för betalda skattefordringar vilka varit för-
fallna till betalning vid tiden för betalningen. Därutöver påverkas FRL av straffrätts-
liga bestämmelser avseende mannamånsbrott mot borgenärer. Med hänvisning till 
detta skall jag utreda huruvida dessa regelverk inverkar på om syftet att alla borgenä-
rer skall ha lika rätt blivit uppfyllt. 

1.3   Metod och material 
Jag kommer att använda den rättsdogmatiska metoden. Denna metod utgår från hur 
rättsreglerna är utformade, de lege lata eller vilka rättsregler som bör skapas, de lege 
ferenda.8 I enlighet med denna kommer jag att i första hand utgå från lagtexten för 
uppfyllandet av mitt syfte. Lagtexten har det högsta rättskällevärdet9 och resone-
manget kommer i första hand att föras framåt med hjälp av lagtext. 

Därefter kommer jag att tillämpa rättspraxis. Praxis från Högsta domstolen (HD) är 
prejudicerande och det är domstolarna som skall tolka lagtexten och avgöra hur den 
skall tillämpas.10 Här kommer jag att söka relevanta rättsfall för att tydliggöra mitt 
syfte med uppsatsen och för att få en större förståelse för hur lagtexten tolkats av HD 
och om syftet med lagtexten uppfyllts.  

Efter rättspraxis i rättskälleordningen används förarbeten.11 Dessa klargör syftet med 
lagen vid dess tillkomst och därmed visas eventuella avsteg som skett från syftet med 
lagstiftningarna.12  

I sista hand kommer jag att studera doktrinen. Digniteten hos doktrinen anses inte 
lika hög som hos lag, praxis och förarbeten.13 Doktrinen kommer enbart att användas 
för att erhålla åsikter och kommentarer från personer utanför borgenärskretsen och 
för att se hur detta område diskuterats och uppfattats. 

                                                
8 Lehrberg, Bert, Praktisk Juridisk Metod, 2001, s. 38. 

9 Lehrberg, Bert, Praktisk Juridisk Metod, 2001, s. 135. 

10 Lehrberg, Bert, Praktisk Juridisk Metod, 2001, s. 97. 

11 Lehrberg, Bert, Praktisk Juridisk Metod, 2001, s. 135. 

12 Lehrberg, Bert, Praktisk Juridisk Metod, 2001, s. 94. 

13 Lehrberg, Bert, Praktisk Juridisk Metod, 2001, s. 113. 
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1.4   Avgränsning 
Jag har valt att avgränsa mitt syfte till att i huvudsak omfatta borgenärerna staten och 
arbetstagare. Då statens fordringar inte längre är prioriterade kommer även en viss 
jämförelse att göras med övriga oprioriterade fordringar, som till exempel leveran-
törsfordringar. Den huvudsakliga begränsningen till arbetstagare och staten är nöd-
vändig för att kunna lägga tyngden på att utreda statens ställning i ett konkursförfa-
rande i jämförelse med arbetstagare. Arbetstagare har i alla tider ansetts vara en svaga-
re part i behov av skyddslagstiftningar medan staten alltid har kunnat anses som en 
starkare part.  

Förutom utredandet av FRL avgränsar jag uppsatsen till återvinningsreglerna, ställfö-
reträdaransvaret och mannamånsreglerna. Anledningen till detta är att dessa områden 
kan aktualiseras i en konkurs och är nödvändiga för att avgöra huruvida syftet med 
FRL blivit uppfyllt. 

1.5   Disposition 
För att uppfylla syftet med uppsatsen kommer jag att visa hur reglerna avseende för-
månsrätten förändrats under åren och bakgrunden till instiftandet av FRL. Detta är 
nödvändigt för att visa hur ställningen för de olika förmånsrätterna diskuterats ge-
nom åren och varför FRL fått den utformning som den har. Dessutom kommer det 
att visa de fall då avsteg gjorts från syftet med lagen. Däutöver behövs en bakgrund 
till lagen för att kunna förstå vad de ändrade reglerna innebär.  

Jag kommer även att diskutera begreppet återvinning och därefter också återvinnings-
förbudet och dess betydelse i kombination med förmånsrättsreglerna, ställföreträdar-
ansvaret enligt SBL och mannamånsreglerna vilka är nära kopplade till återvinnings-
reglerna. Detta är nödvändigt för att se huruvida samverkan med övriga lagstiftningar 
är viktigt för att uppfylla syftet om lika rätt för alla borgenärer i enlighet med FRL.  

I kapitel 2 kommer jag att ge en inledande beskrivning av konkursförfarandet för att 
på så sätt visa vägen fram till avslutandet av en konkurs och när förmånsrättsreglerna 
skall användas. Detta är också av vikt för att visa betydelsen av att kunna återvinna 
vissa företagna transaktioner. 

I kapitel 3 kommer jag att analysera FRL och hur den var upprättad från första bör-
jan och vilka ändringar som skett genom åren. Detta kapitel kommer att vara kärn-
kapitlet i och med att tyngden av mitt arbete ligger på att utreda konsekvenserna av 
den nu avskaffade förmånsrätten avseende skatter i förhållande till övriga fordringar i 
en konkurs.   

I kapitel 4 kommer jag in på återvinningsinstitutet. Jag kommer att inleda med en be-
skrivning av vad återvinning innebär och hur dessa regler tillämpas. Här kommer de 
mest relevanta återvinningsbestämmelserna i lagen att belysas. Därefter kommer jag 
att ta upp det förbud mot återvinning som staten har och vilka konsekvenser detta 
kan få.  
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I kapitel 5 behandlas det ansvar som en företrädare har för en juridisk persons skatter 
och avgifter, det så kallade ställföreträdaransvaret. Jag kommer först att inleda med 
lagens benämning och sedan övergå till vem som kan drabbas av detta ansvar, det vill 
säga vem som kan betraktas som företrädare för ett bolag. Avslutningsvis skall jag 
diskutera ställföreträdaransvarets koppling till FRL. 

I kapitel 6 kommer jag in på den straffrättsliga delen av min uppsats. Detta kapitel 
skall beröra det så kallade mannamånsbrottet som återfinns i 11 kap 4 § Brottsbalken 
(BrB). Detta brott är nära kopplat till just återvinningsreglerna bland annat genom 
hur laxtexterna är utformade och bland annat genom att återvinningsreglerna till viss 
del instiftades av den anledningen att försöka bekämpa ekonomisk brottslighet.  

I kapitel 7 kommer jag slutligen att sammanfatta och analysera det som framkommit i 
min utredning. Därefter kommer jag att fastställa huruvida syftet med FRL blivit 
uppfyllt eller inte. 
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2  Konkursförfarandet 

2.1   Inledning 
Detta avsnitt ger en inledande beskrivning av förfarandet vid en konkurs. Inlednings-
vis kommer kriterierna för att få en gäldenär försatt i konkurs att återges. Därefter 
kommer att utredas vad som krävs för att en gäldenär skall anses konkursmässig och 
vem som har behörighet att försätta någon i konkurs. Avslutningsvis ges en beskriv-
ning av på vilka sätt en konkurs kan avslutas och hur det slutligen leder fram till till-
lämpandet av förmånsrättsreglerna. 

Det är nödvändigt att analysera konkursförfarandet för att förstå förmånsrättsregler-
na och senare även återvinningsreglerna. Speciellt är det viktigt att se vad som leder 
fram till just dessa specifika regler och hur förfarandet ser ut fram till ett avslut av 
konkursen och varför man använder sig av förmånsrättsordningen. 

2.2   Konkurs 
Den grundläggande förutsättningen för att en gäldenär, ett företag eller en privatper-
son, skall försättas i konkurs är att gäldenären befinner sig på obestånd.14 Vad som av-
ses med obestånd, eller insolvens är en inte tillfällig oförmåga att kunna betala sina 
skulder.15  

Innebörden av begreppet obestånd har diskuterats i NJA 1994 s. 336. Fallet gällde 
oredlighet mot borgenärer och huruvida bolaget skulle anses befinna sig på obestånd i 
enlighet med 11 kap. 1 § BrB.16 Enligt HD har begreppet obestånd samma innebörd i 
straffrättsligt hänseende som ifråga om konkurs.17 HD uttrycker att vad som krävs är 
att en gäldenär inte kan betala sina skulder och att detta inte är en tillfällig oförmå-
ga.18 HD anser e contrario att ”obestånd inte föreligger så länge gäldenären bedöms 
komma att i normal ordning betala förfallande skulder, och det saknar därvid betydelse 
på vilket sätt gäldenären framskaffar medel till sådana betalningar.”19 I och med denna 
definition ansågs inte obestånd föreligga i enlighet med 11 kap. 1 § BrB eftersom bo-
laget kunde betala sina förfallna skulder.20 Detta trots att manipulering av bokföring-

                                                
14 1 kap. 2 § KonkL. 
15 1 kap. 2 § 2 p. KonkL. 

16 NJA 1994 s. 354. 

17 NJA 1994 s. 357. 

18 NJA 1994 s. 357. 

19 NJA 1994 s. 357. 

20 NJA 1994 s. 357. 
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en lett till att bolaget utnyttjade möjligheter till att få krediter som annars inte skulle 
ha varit tillgängliga.21 

Det har i doktrinen framhållits att det faktum att illikviditet föreligger, det vill säga 
att någon ”inte har omedelbar tillgång till vanliga betalningsmedel svarande mot skul-
dernas belopp” 22 inte är en tillräcklig grund för att försättas i konkurs.23 I en del fall 
kan en gäldenär anses konkursmässig vid de situationer när skulderna överstiger till-
gångarna, det vill säga när insufficiens föreligger.24 Detta skall däremot inte alltid vara 
en grund för konkurs.25 I litteraturen har den situation som en student befinner sig i 
vid upptagande av långfristiga studielån tagits upp som exempel.26 Här måste hänsyn 
tas till vad studenten kommer att förvärva i framtiden efter avslutade studier. Så länge 
det inte finns anledning att anta att skulderna inte kommer att betalas skall detta inte 
anses vara en grund för att försätta personen i konkurs.27 

Den som kan ansöka om en gäldenärs försättande i konkurs är gäldenären själv eller 
någon av hans borgenärer.28 I 2 kap. 6 § KonkL anges förutsättningarna för att en 
borgenär skall anses ha en fordran som leder till att borgenären är behörig att försätta 
gäldenären i konkurs. Om en fordran fastställts av domstol eller kronofogdemyndig-
het29 respektive genom skiljedom30 skall det ”godtas som stöd för behörighet att begära 
gäldenären i konkurs”.31 Utöver dessa två kriterier finns en regel som säger att i övriga 
fall måste borgenären styrka sin behörighet till att kunna försätta gäldenären i kon-
kurs.32 

Frågan om borgenärers behörighet att ansöka om ett bolags försättande i konkurs har 
tagits upp i praxis. I NJA 1999 s. 97 togs frågan upp om hur en borgenär skall kunna 
styrka sin behörighet i enlighet med 2 kap. 6 § 3 st. KonkL.33 Enligt HD gäller samma 

                                                
21 NJA 1994 s. 357. 

22 Welamson, Lars och Mellqvist Mikael, Konkurs, 2003, s. 25. 

23 Welamson, Lars och Mellqvist Mikael, Konkurs, 2003, s. 25. 

24 Welamson, Lars och Mellqvist Mikael, Konkurs, 2003, s. 25. 

25 Welamson, Lars och Mellqvist Mikael, Konkurs, 2003, s. 25. 

26 Welamson, Lars och Mellqvist Mikael, Konkurs, 2003, s. 25. 

27 Welamson, Lars och Mellqvist Mikael, Konkurs, 2003, s. 25. 

28 1 kap. 2 § KonkL. 

29 2 kap. 6 § 1 st. KonkL. 

30 2 kap. 6 § 2 st. KonkL. 

31 2 kap. 6 § 1 st. KonkL. 

32 2 kap. 6 § 3 st. KonkL. 

33 NJA 1999 s. 97. 
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regler om bevisning i ett sådant här fall som i ett ordinärt fordringsmål.34 En borgenär 
kan styrka sin behörighet genom att uppvisa dokumentation i rätten gällande ford-
ringen, men detta avgör då enbart behörigheten för borgenären och inte frågan om 
gäldenären skall anses vara på obestånd.35 Tillräcklig bevisning skall anses var den do-
kumentation borgenären framlägger tillsammans med det faktum, som det var i detta 
specifika fall, att gäldenären inte infinner sig och därmed underlåter sig att svara.36 En-
ligt doktrinen kan varje fordran en borgenär har ge behörighet att ansöka om att för-
sätta en gäldenär i konkurs.37 

I rättsfallet NJA 1997 s. 701 ansökte kronofogdemyndigheten om ett bolags försät-
tande i konkurs.38 Innan tingsrätten försatte bolaget i konkurs betalade företaget sin 
skuld till staten.39 Enligt HD innebar detta att konkursbeslutet skulle upphävas efter-
som staten inte längre ansågs som borgenär och därmed inte kunde ansöka om bola-
gets försättande i konkurs.40  

Undantag från borgenärens förutsättningar att kunna försätta en gäldenär i konkurs 
återfinns i 2 kap. 10 § KonkL. Enligt denna paragraf kan en borgenär inte få gäldenä-
ren försatt i konkurs om borgenären har betryggande pant eller säkerhet i egendom 
som tillhör gäldenären.41 Detsamma gäller om tredje man ställt betryggande säkerhet 
och en ansökan om konkurs skulle strida mot villkoren uppställda för säkerhetens 
ställande eller om fordran inte har förfallit till betalning och tredje man erbjuder sä-
kerhet.42  

2.3   Följder och avslut av ett konkursbeslut 
Ett konkursbeslut innebär att gäldenären inte får råda över den egendom som anses 
ingå i konkursboet.43 Han är inte heller längre behörig att ”åta sig sådana förbindelser 
som kan göras gällande i konkursen”.44 Vad som ingår i konkursboet är den egendom 
som tillhörde gäldenären vid konkursbeslutet, den egendom som tillfaller gäldenären 
under konkursen samt den egendom som kan tillföras konkursboet genom återvin-
                                                
34 NJA 1999 s. 100. 

35 NJA 1999 s. 100. 

36 NJA 1999 s. 100-101. 

37 Welamson, Lars och Mellqvist Mikael, Konkurs, 2003, s 30. 

38 NJA 1997 s. 701. 

39 NJA 1997 s. 701. 

40 NJA 1997 s. 702-703. 

41 2 kap. 10 § p. 1-3 KonkL 

42 2 kap. 10 § p. 1-3 KonkL. 

43 3 kap. 1 § KonkL. 

44 3 kap. 1 § KonkL. 
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ning.45 Detsamma gäller för fordringar. Endast de fordringar som uppkommit före 
konkursbeslutet kan göras gällande i konkursen.46  

Det finns tre olika sätt att avsluta en konkurs. De två första sätten är att konkursen 
blir avskriven av den anledningen att tillgångarna inte räcker till för att betala de 
konkurskostnader som uppkommit47 eller att konkursen läggs ned på grund av att det 
har träffats en frivillig uppgörelse eller ett ackord.48  

Det tredje sättet att avsluta en konkurs är genom utdelning.49 Om konkursen inte av-
skrivs innebär det att de pengar som finns i boet skall delas ut till borgenärer med 
fordringar i konkursen. Detta under förutsättning att alla konkurskostnader och 
kostnader som boet ådragit sig har betalats.50 Förvaltaren skall upprätta ett utdel-
ningsförslag vari det skall anges hur stor fordran varje borgenär har, den förmånsrätt 
som följer av fordran och den utdelning som skall belöpa på fordran.51 När utdel-
ningsförslaget upprättats skall det lämnas vidare till tingsrätten som kungör att ett ut-
delningsförslag upprättats.52 När tiden för invändning mot förslaget gått ut fastställer 
rätten utdelning i konkursen.53 När detta beslut vunnit laga kraft skall förvaltaren 
snarast dela ut medlen till borgenärerna.54 Utdelningen skall ske enligt de regler som 
anger borgenärernas rätt till betalning.55 Enligt proposition 1986/87:90 skall utdel-
ningen följa reglerna i FRL och bland annat 5 kap. KonkL.56 FRL anger att borgenä-
rer har ”inbördes rätt till betalning enligt denna lag”.57 När det föreskrivs om ”lika rätt 
till betalning”58 så innebär det att alla borgenärer skall få ”betalt i förhållande till sin 

                                                
45 3 kap. 3 § KonkL. För vidare diskussion avseende återvinning se kap. 4 nedan. 

46 5 kap. 1 § KonkL. 

47 10 kap. 1 § KonkL. 

48 12 kap. 1 § KonkL. 

49 11 kap. 1 § KonkL. 

50 11 kap. 1 § KonkL. 

51 11 kap. 4 § KonkL. 

52 11 kap. 5-7 §§ KonkL. 

53 11 kap. 5-7 §§ KonkL. 

54 11 kap. 9 § KonkL. 

55 11 kap. 1 § KonkL. 

56 Prop. 1986/87:90, s. 324. 

57 1 § FRL. 

58 1 § FRL. 
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fordran”.59 Det är först när tingsrätten fastställt utdelningen som konkursen anses av-
slutad.60 

2.4   Sammanfattning och slutsatser 
Sammanfattningsvis är kravet för att inleda ett konkursförfarande att obestånd före-
ligger. HD har ansett att obestånd inte föreligger så länge det finns möjlighet för gäl-
denären att kunna betala sina skulder oavsett hur dessa pengar skaffas fram. Dessut-
om anses inte insufficiens vara grund för att någon skall bli försatt i konkurs. Det vill 
säga enbart den anledningen att skulderna överstiger tillgångarna är inte en grund för 
att kunna försätta en gäldenär i konkurs.  

Den som kan ansöka om att försätta gäldenären i konkurs är gäldenären själv eller 
någon av hans borgenärer. För att en borgenär skall kunna ansöka om gäldenärens 
försättande i konkurs krävs att borgenärens fordran fastställts av till exempel en dom-
stol. Annars krävs att borgenären kan styrka sin behörighet på något sätt. Enligt 
rättspraxis gäller samma regler vid fastställande av en borgenärs behörighet som i 
andra fordringsmål, det vill säga borgenären skall kunna styrka sin behörighet genom 
att visa upp någon form av dokumentation. Däremot skall påpekas att har borgenä-
ren någon form av säkerhet för sin fordran så kan borgenären inte få gäldenären för-
satt i konkurs.   

Avslutningsvis finns det tre sätt att avsluta en konkurs på. Dessa tre sätt är avskriv-
ning på grund av brist på tillgångar, nedläggning på grund av att en frivillig uppgörel-
se träffats eller utdelning. Vid utdelningsförfarandet gäller samma turordning som för 
borgenärers rätt till betalning och dessa regler skall följa ordningen i FRL.  

Denna inledande beskrivning av konkursförfarandet är viktig för att få en förståelse 
för när tillämpningen av förmånsrättsreglerna skall ske. Det visar sig att ett konkurs-
förfarande är ett komplext förfarande då det krävs relativt mycket för att få någon 
försatt i konkurs. Dessutom kan behörigheten till att få någon försatt i konkurs vara 
svår att bevisa. Kopplingen och samspelet mellan KonkL och FRL visas klart i förar-
betet till 11 kap. 1 § KonkL som tydligt hänvisar till FRL och den rätt som skall gälla 
för betalning till borgenärerna. 

 

 

                                                
59 1 § FRL. 

60 11 kap. 18 § KonkL. 
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3 Förmånsrätt och lönegaranti  

3.1   Inledning 
I det här kapitlet kommer jag att visa hur diskussionerna förts i förarbeten, för att på 
så sätt återge vad tanken varit bakom FRL och alla de ändringar som skett genom 
åren. Detta är nödvändigt för att kunna avgöra om syftet med lagen blivit uppfyllt så 
som lagen ser ut idag eller om avsteg skett. Därför kommer kapitlet till viss del inne-
hålla en historisk bakgrund för att visa utvecklingen av förmånsrättsordningen och 
den statliga lönegarantin för att peka på skillnaderna, främst mellan förmånsrätterna 
avseende skatter och löner.  

Tanken om att avskaffa statens förmånsrätt avseende skatter och avgifter har funnits 
med i diskussionen ända från första början.61 Det kommer att visas hur diskussionen 
förts när det gäller bedömningen av vilken av förmånsrätterna som skall ha företräde 
framför andra. Detta kommer klargöra att åsikterna oftast har varit att staten skall 
prioriteras och att andra borgenärer, speciellt arbetstagarna, fått stå tillbaka. 

I detta avsnitt kommer jag, tillsammans med förmånsrätten avseende löner, även in 
på lagen om statlig lönegaranti. Denna lag kompletterar förmånsrätten avseende löne- 
och pensionsfordringar i och med att det är en lag som garanterar lön till arbetstagar-
na vid en arbetsgivares konkurs i utbyte mot att staten övertar arbetstagarnas fordran 
enligt FRL.62  

3.2   Förmånsrättslagen 
Förmånsrätten behandlades från början i 17 kap HB.63 Denna föregångare till FRL 
ansågs alltför svår att överblicka.64 Detta resulterade i proposition 1970:142 där ett 
förslag till en förmånsrättslag lades fram.65 Denna skulle omfatta ordningen för betal-
ning av fordringar vid utmätning och konkurs.66 Avsikten bakom detta nya lagförslag 
var enligt propositionen att alla borgenärer, i princip, skulle ha lika rätt.67 Därför fast-
slogs att endast de fordringar med starka skäl till det skulle åtnjuta förmånsrätt.68  

                                                
61 Prop. 1970:142 s. 60. Se vidare kap. 3.3.2. 

62 Se kap. 3.4.2.2. 

63 17 kap. 1-19 §§ HB. 

64 Prop. 1970:142, s. 25. 

65 Prop. 1970:142, s. 1. 

66 Prop. 1970:142, s. 1. 

67 Prop. 1970:142, s. 1. 

68 Prop. 1970:142, s. 1. 
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I och med lagförslaget skulle det specifikt skiljas mellan allmänna och särskilda för-
månsrätter.69 Skillnaden mellan de allmänna och särskilda förmånsrätterna är att de 
särskilda gäller både vid konkurs och vid utmätning men enbart i viss egendom me-
dan de allmänna förmånsrätterna gäller enbart vid konkurs och i all egendom tillhö-
rande konkursgäldenären.70  

3.3   Förmånsrätt avseende skatter 

3.3.1   Inledning 
I denna del av kapitel 3 kommer jag att inleda med en historisk bakgrund av skatte-
förmånsrätten. Detta är nödvändigt för att visa att denna förmånsrätt diskuterats ända 
från FRL: s instiftande. Därefter kommer jag att analysera gällande rätt och de dis-
kussioner som ledde fram till avskaffandet av förmånsrätten avseende skatter. 

3.3.2   Bakgrund 
I proposition 1970:142 diskuterades huruvida förmånsrätten avseende skatter borde 
avskaffas.71 Enligt denna proposition togs frågan om skatteförmånsrätten upp redan 
1964. Idéen var att alla borgenärer skulle ha lika rätt förutom när grund fanns för un-
dantag från denna regel.72 Vad som ansågs viktigt var att så kallade tysta förmånsrät-
ter, däribland förmånsrätten avseende skatter, skulle ha en mindre framträdande 
roll.73 Enligt lagberedningen hade det sammanlagda resultatet av skatteförmånsrätten 
inte så stor betydelse att staten inte skulle klara sig utan denna förmånsrätt.74 Inte hel-
ler skulle det spela någon roll för gäldenärerna om den avskaffades.75 Genom att se till 
de oprioriterade borgenärerna ansåg lagberedningen att skatteförmånsrätten medför-
de en diskriminering utan saklig grund.76  

Det ansågs senare inte finnas någon anledning att vikta de statliga skattefordringarna 
högre än andra oprioriterade fordringar.77 I några remissyttrande hade det angivits att 
staten skulle befinna sig i underläge i jämförelse med andra borgenärer i och med att 

                                                
69 Prop. 1970:142, s. 27. 

70 2 § FRL. 

71 Prop. 1970:142, s. 60. 

72 Prop. 1970:142, s. 60. 

73 Prop. 1970:142, s. 60. 

74 Prop. 1970:142, s. 60. 

75 Prop. 1970:142, s. 61. 

76 Prop. 1970:142, s. 61. 

77 Prop. 1970:142, s. 62. 
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de inte kan pröva huruvida gäldenären skulle vara solvent eller inte.78 Detta argument 
accepterades däremot inte av beredningen. Anledningen var att eftersom staten har 
fordringar på alla skattskyldiga i Sverige så har staten större chans att jämna ut förlus-
ter genom att fördela dessa på övriga skattebetalare.79  

3.3.3   Gällande rätt 
Från och med den 1 januari 2004 har det skett förändringar gällande förmånsrättsreg-
lerna i FRL. Förmånsrätten avseende skatter och avgifter avskaffades efter förslag i 
proposition 2002/03:49. 80 Detta var resultatet av flera diskussioner om huruvida skat-
ter och avgifter skulle ha förmånsrätt vid utdelning i konkurs eller inte.81 Skatteford-
ringarna övergick då till att bli oprioriterade fordringar och likställdes då med bland 
andra leverantörsfordringar.82 Dessa fordringar utan förmånsrätt skall enligt 18 § FRL 
ha en ”inbördes lika rätt”.83  

Även i betänkandet till en ny lag avseende företagsrekonstruktion diskuterades ett av-
skaffande av skatteförmånsrätten.84 En företagsrekonstruktion innebär att en närings-
idkare med betalningssvårigheter kan få hjälp med att rekonstruera sitt företag genom 
ett särskilt förfarande.85 Enligt KonkL skall en ansökan om konkurs förklaras vilande 
tills dess företagsrekonstruktionen upphört om det inte föreligger särskilda skäl att 
misstänka att borgenärernas rätt riskeras.86  

I detta betänkande till lagen om företagsrekonstruktion ansågs att det ekonomiska 
risktagande som tidigare varit förknippat med drivandet av ett företag flyttas vid en 
konkurs över på borgenärerna.87 Särskilt anses det drabba de borgenärer som inte har 
valt eller inte haft möjlighet att få en säkerhet för sin fordran.88 Utredningen diskute-
rar frågan om det skulle kunna vara möjligt att förbättra förutsättningar för att re-
konstruera ett företag utan att det skall behövas försättas i konkurs och samtidigt se 

                                                
78 Prop. 1970:142, s. 63. 

79 Prop. 1970:142, s. 63. 

80 Prop. 2002/03:49, s. 1. 

81 Se kap. 3.3.2. 

82RSV 900 utg. 4, Konkurs, företagsrekonstruktion och ackord, avsnitt 2, Förmånsrätt, 
http://skatteverket.se/kronofogden/handledningar/90004/kap2.html. 

8318 § FRL.  

84 SOU 1992:113, s. 108-109.  

85 1 kap. 1 § Lag (1996:764) om företagsrekonstruktion. 

86 2 kap. 10 a § KonkL. 

87 SOU 1992:113, s. 302. 

88 SOU 1992:113, s. 302. 
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till att oprioriterade fordringar får en bättre roll.89 Detsamma diskuterades i proposi-
tion 2002/03:49 där det ansågs att en rekonstruktion av ett företag skulle medföra att 
fler fordringar kan betalas än vad som skulle utdelas genom förmånsrättsordningen.90 
Dessutom skulle en fortsatt drift av ett företag leda till att skatterna skulle fortsätta 
att betalas in till staten.91 

Genom att se till uttalanden i betänkandet till en ny lag om företagsrekonstruktion så 
verkar företagsrekonstruktion få en mer framträdande roll. Kan man på det här sättet 
undvika att ett företag försätts i konkurs så anser jag att det, inom rimliga gränser, 
skall vidtagas åtgärder för att detta skall ske. Med tanke på svårigheterna med att alla 
borgenärer skall ha lika rätt så anser jag att man till viss del bör använda sig av fler fö-
retagsrekonstruktioner för att kanske på så sätt kunna vända utvecklingen i ett före-
tag och återskapa och fortsätta verksamheten. Detta är också viktigt för att få fler fö-
retagare att våga starta nya företag eftersom det visar att det kan gå att rädda ett före-
tag och starta om utan att förlora allt. En ökning av företagsrekonstruktioner ökar 
också säkerheten för borgenärerna då det vid en fortsatt drift av företaget finns en 
fortsatt chans för borgenärerna att fortsätta samarbetet och, precis som angavs i pro-
positionen, fortsätta få betalt för sina fordringar.  

Däremot måste man också ha i åtanke att en ökad användning av företagsrekonstruk-
tioner kan leda till att företag utan en rimlig chans att överleva drivs längre än vad 
som är rimligt. Detta kan enligt min uppfattning leda till ökade skulder och minskade 
tillgångar vilket i slutändan kan resultera i att det kanske mest fördelaktiga hade varit 
att försätta företaget i konkurs. Detta kan istället leda till en ännu större skillnad mel-
lan borgenärerna. Om skulderna ökar och tillgångarna minskar blir chansen till ut-
delning mindre till och med för borgenärer med förmånsrätt. Chansen till utdelning 
till de oprioriterade borgenärerna minskar desto mer. Det är en väldig balansgång att 
avgöra vilket som är att föredra, företagsrekonstruktion eller konkurs. Man får inte 
helt rikta in sig på att försöka rekonstruera företag utan chans att kunna leva vidare 
utan man får se till vilka sorters skulder företaget har, hur stora dessa är och hur till-
gångarna ser ut i företaget för att därefter fatta beslut om vad som anses mest fördel-
aktigt ur borgenärernas synvinkel.  

Riksskatteverket ansåg att ett avskaffande av skatteförmånsrätten skulle medföra att 
företagen sämre skulle klara betalningssvårigheter vilka enbart är tillfälliga.92 Anled-
ningen till detta var att ett avskaffande av förmånsrätten skulle medföra att staten 
måste kräva fler säkerheter än tidigare.93 Det skulle också enligt skattemyndigheten 
leda till svårigheter att få staten att delta i företagsrekonstruktioner eftersom staten 

                                                
89 SOU 1992:113, s. 321. 

90 Prop. 2002/03:49, s. 73. 

91 Prop. 2002/03:49, s. 73. 

92 Prop. 1995/96:5, s. 128. 

93 Prop. 1995/96:5, s. 128. 
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skulle bli tvungen att hindra fastställande av ackord.94 Detta emotsägs av andra instan-
ser som anser att genom att avskaffa förmånsrätten avseende skatter och avgifter så 
skulle det istället leda till fler framgångsrika företagsrekonstruktioner.95 Slutsatsen i 
proposition 1995/96:5 blev att skatteförmånsrätten inte skulle avskaffas.96  

Enligt proposition 2002/03:49 är det inte vanligt att en förmånsberättigad borgenär 
medverkar vid ackordsförhandlingar.97 I litteraturen har ackord beskrivits som en 
uppgörelse innebärande att fordringarna sätts ned med en avtalad procentsats.98 Enligt 
propositionen krävs det att staten deltar frivilligt i en förhandling avseende ackord 
för att den skall kunna leda till någon framgång.99 Det är inte tillräckligt för en upp-
görelse att alla fordringar förutom fordringar tillhörande staten sätts ned.100 Genom 
att avskaffa skatteförmånsrätten skulle förutsättningarna för att genomföra fler före-
tagsrekonstruktioner samt anledningarna för staten att bevaka sina fordringar och 
delta i ackordsförhandlingar öka.101  

För att öka jämlikheten mellan borgenärerna och för att kunna uppnå syftet med 
FRL, det vill säga lika rätt för alla borgenärer, så anser jag att det är viktigt att staten 
deltar i ackordsförhandlingar. Det är nödvändigt att alla borgenärer kommer överens 
om att sätta ned sina fordringar genom ackord för att kunna uppnå ett så bra resultat 
som möjligt. Detta gäller för övrigt inte bara staten utan, som propositionen anger, 
även förmånsberättigade fordringar. Det är speciellt viktigt att staten deltar eftersom 
de oftast är de största fordringsägarna i en konkurs. Jag anser att detta skulle kunna 
öka möjligheterna för mindre oprioriterade borgenärer, till exempel leverantörer, att 
få ut något ur en ackordsförhandling och inte förlora så pass mycket i konkursen att 
de själva hamnar på obestånd till slut. Så länge staten fortfarande hade förmånsrätt så 
fick de ändå oftast betalning för sina fordringar. Borttagandet av skatteförmånsrätten 
medför ett incitament för staten att aktivt deltaga för att komma fram till så bra ac-
kordsuppgörelser som möjligt och för att kunna jämna ut olikheterna mellan borge-
närerna. Däremot är det inte tillräckligt att avskaffa statens förmånsrätt för att öka 
antalet ackordsuppgörelser. Om det är som det angavs i propositionen att motviljan 
till att deltaga i ackordsförhandlingar gäller alla borgenärer med förmånsrätt så skulle 
det innebära att fler förmånsrätter än statens skulle behöva avskaffas för att öka anta-
let ackordsuppgörelser.  

                                                
94 Prop. 1995/96:5, s. 128. 

95 Prop. 1995/96:5, s. 128. 

96 Prop. 1995/96:5, s. 130. 

97 Prop. 2002/03:49, s. 72. 

98 Welamson, Lars och Mellqvist, Mikael, Konkurs, 2003, s. 223. 

99 Prop. 2002/03:49, s. 72. 

100 Prop. 2002/03:49, s. 72. 

101 Prop. 2002/03:49, s. 72. 
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I propositionen till lagen om företagsrekonstruktion lades fram att staten hade ett be-
hov av förmånsrätten i och med att staten inte har samma möjlighet att skydda sig 
när fordringar blir osäkra eftersom de inte kan välja vem de ger kredit till.102 Dessut-
om går det oftast lång tid mellan det att fordringar på skatt uppkommer till dess det 
finns möjlighet att driva in fordringen.103 Det som däremot lades fram som nackdel 
för skatteförmånsrätten är att den bidrog till att oprioriterade fordringar får sämre 
utdelning i en konkurs.104 

I proposition 2002/03:49 nämndes också skäl till att inte avskaffa skatteförmånsrät-
ten. Först angavs det faktum att staten som kreditgivare inte kan välja vem som upp-
tar kredit hos dem.105 Varken kommittén eller regeringen ansåg detta vara ett argu-
ment starkt nog för att behålla förmånsrätten av den anledningen att staten har så 
många andra möjligheter att kunna driva in sina fordringar.106  

Ett annat skäl till att inte avskaffa skatteförmånsrätten var skattemoralen.107 Enligt 
bland annat Riksskatteverket behövdes skatteförmånsrätten av den anledningen att 
”respekten för skattesystemet skulle minska om skatter och avgifter inte har företräde.”108 
Detta argument lämnades utan bifall i propositionen på grund av att förmånsrätten 
inte har något att göra med viljan att betala skatt, den tillämpas enbart när det före-
ligger oförmåga att betala skatt.109 Det tredje och sista skälet mot avskaffandet av skat-
teförmånsrätten ansågs vara den betydelse som denna har för finansieringen för sta-
ten.110 Efter beräkningar i propositionen drogs slutsatsen att statens finanser inte skul-
le påverkas av en avskaffad skatteförmånsrätt. Detta med anledning av ökad utdelning 
på löneförmånsrätten i och med instiftandet av lönegarantin111 och med anledning av 
att ett ökat antal företagsrekonstruktioner leder till fortsatta inbetalningar av skatt.112 

Även om staten har många sätt att driva in skattefordringar på så håller jag med om 
uttalandet att staten inte kan välja sina gäldenärer. Alla i Sverige är skattskyldiga vil-
ket leder till att staten inte har samma möjlighet som andra borgenärer har att skydda 
sig mot insolventa borgenärer. Det stora antal gäldenärer staten har kan leda till en 

                                                
102 Prop. 1995/96:5, s. 127. 

103 Prop. 1995/96:5, s. 127. 

104 Prop. 1995/96:5, s. 127. 

105 Prop. 2002/03:49, s. 72. 

106 Prop. 2002/03:49, s. 72. Se vidare bland annat kapitel 5. 

107 Prop. 2002/03:49, s. 72. 

108 Prop. 2002/03:49, s. 72. 

109 Prop. 2002/03:49, s. 72. 

110 Prop. 2002/03:49, s. 72. 

111 Se kap. 3.4.2.2. samt 3.4.3.2. 

112 Prop. 2002/03:49, s. 73. 
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nackdel för staten. Det är omöjligt att ha ständig kontroll över alla utestående ford-
ringar. Det krävs dessutom oerhörda resurser för att kunna behålla kontrollen över 
alla skattebetalare för att i rätt tid kunna upptäcka insolvens som gör att staten kan 
inleda arbetet med att driva in utestående fordringar och att förebygga att dessa blir 
större. Staten har dessutom inte samma möjlighet som övriga borgenärer att neka kre-
dit som till exempel en leverantör har. Skulle staten göra det så skulle syftet med skat-
tesystemet falla och skattebetalning skulle på det här sättet övergå till att bli något 
som enbart drabbar dem som anses solventa. Däremot om man väljer att se på det ur 
ett annat perspektiv så är det också så att en borgenär med många gäldenärer får räk-
na med att någon vid något tillfälle inte kommer ha möjlighet att reglera sina skulder. 
Detta gäller för alla borgenärer och skall inte leda till en förmånsrätt som missgynnar 
andra borgenärer. Staten har andra sätt att driva in fordringar på, till exempel genom 
ställföreträdaransvaret113 så de kan inte anse sig själva missgynnade i och med att för-
månsrätten togs bort i jämförelse med till exempel oprioriterade borgenärer. Ett bort-
tagande av skatteförmånsrätten leder enligt min uppfattning istället till att öka möj-
ligheterna att kunna uppnå syftet med FRL, det vill säga att alla borgenärer skall ha 
lika rätt, eftersom det är ett steg mot att staten likställs med övriga borgenärer.  

Min slutsats av detta är att borttagandet av skatteförmånsrätten är helt korrekt om 
syftet med FRL skall kunna uppfyllas. Med tanke på övriga indrivningsmöjligheter 
som staten har så hade de aldrig kunnat likställas med övriga borgenärer om de hade 
fått behålla sin förmånsrätt. De skäl som lagts fram för ett behållande av förmånsrät-
ten har som ovan visats varit befogade. Sammantaget är det ändå min uppfattning att 
i och med att ingen annan av borgenärerna har samma förutsättningar som staten så 
var detta ett nödvändigt steg för att borgenärerna skall kunna få lika rätt i enlighet 
med FRL: s syfte.   

3.4  Lönefordringar 

3.4.1   Inledning 
I denna del av kapitel 3 kommer jag att ge en beskrivning av lönefordringarnas ställ-
ning i en konkurs. I kapitel 3.4.2 kommer en historisk bakgrund att ges gällande för-
månsrätten och lönegarantin. Denna inledande bakgrund är viktig för förståelsen av 
hur reglerna har utvecklats och förändrats från instiftandet av FRL. Därefter kommer 
jag i kapitel 3.4.3 behandla utformningen av löneförmånsrätten och lönegarantin idag 
för att på så sätt kunna utreda huruvida syftet med FRL blivit uppfyllt, det vill säga 
om alla borgenärer har lika rätt. 

                                                
113 Se kap. 5. 
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3.4.2   Bakgrund 

3.4.2.1 Förmånsrätt avseende lönefordringar 

Precis som förmånsrätten avseende skatter och avgifter så har förmånsrätten avseende 
lönefordringar varit föremål för diskussioner. Från början ansågs det att löntagares 
fordringar tillhörde de viktigaste fordringarna i 17 kap. 4 § HB.114 Det framhölls att 
det är socialt viktigt för löntagare att behålla sin förmånsrätt när det gäller utestående 
lönefordringar.115 Rent ekonomiskt ansågs det också viktigt då det i vissa fall kan vara 
problematiskt att erhålla en ny anställning.116  

Enligt lagberedningens förslag till förändring av förmånsrätten avseende löne- och 
pensionsfordringar så kunde förmånsrätten tillämpas i fråga om alla sorters lönefor-
mer och ersättningar istället för lön.117 Med hänsyn till övriga borgenärer ansågs en 
begränsning nödvändig.118 Enligt beredningens förslag skulle löneförmånsrätten till-
lämpas på löner som förfallit till betalning senast sex månader före ansökan om kon-
kurs.119 Även förmånsrätt avseende lön efter konkurs skulle enligt lagberedningen 
utgå. Återigen gavs som anledning de eventuella svårigheter som kan föreligga när det 
gäller att finna en ny anställning.120  

Bankinspektionen ansåg att en risk med att lönefordringar blir alltför privilegierade 
är att det kan resultera i att de blir uppköpta av till exempel leverantörer.121 Detta 
medför att företag fortsätter att bedriva verksamhet längre än vad det normalt skulle 
göra i en obeståndssituation.122 Enligt vissa remissinstanser är det inte nödvändigt att 
ha en så lång tidsfrist som sex månader bakåt av den anledningen att det är ovanligt 
att en arbetstagare arbetar kvar så länge på en arbetsplats utan att utfå lön.123 Det an-
sågs också att det kan förekomma att någon köper upp lönefordringarna för att på så 
sätt få ut förmånsrätten avseende lönefordringarna. Detta skulle leda till en osund 
kreditgivning.124 Det bör därför lagstiftas om att denna förmånsrätt inte skall kunna 
vara överlåtbar.125 Bankinspektionen anser däremot att även om alla borgenärer tjänar 
                                                
114 Prop. 1970:142, s. 28. 

115 Prop. 1970:142, s. 28. 

116 Prop. 1970:142, s. 28. 

117 Prop. 1970:142, s. 34. 

118 Prop. 1970:142, s. 34. 

119 Prop. 1970:142, s. 34-35. 

120 Prop. 1970:142, s. 35. 

121 Prop. 1970:142, s. 36. 

122 Prop. 1970:142, s. 36. 

123 Prop. 1970:142, s. 39. 

124 Prop. 1970:142, s. 40. 

125 Prop. 1970:142, s. 40. 
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på att ett företag drivs vidare så kan detta beteende inte anses som osund kreditgiv-
ning.126 

Självklart är det ohållbart om ett konkursmässigt företag drivs vidare genom att till 
exempel en leverantör köper upp löneskulder och betalar dessa för att kunna forsätta 
relationen med företaget. En fortsatt drift av ett företag är, enligt min uppfattning, 
bra till viss del om företaget fortsätter sin verksamhet och kan fortsätta betala löner, 
leverantörsskulder, skatteskulder etc. Ofta är det dock så att ett konkursmässigt före-
tag inte bara har en sorts skuld, till exempel löneskulder. Det finns ingen möjlighet 
att till exempel staten skulle acceptera att någon utifrån betalar skulderna när ett före-
tag är konkursmässigt enbart för att kunna fortsätta driften av företaget. En fortsatt 
drift av ett konkursmässigt företag skulle, enligt min uppfattning, innebära en risk för 
ännu fler och större förluster.  

3.4.2.2 Statlig lönegaranti  

1971 trädde en ny lag i kraft avseende statlig lönegaranti vid konkurs.127 Denna inne-
bar att staten skulle svara för en arbetstagares lönefordran vid arbetsgivarens kon-
kurs.128 Därefter skulle staten inträda i löntagarens ställe avseende förmånsrätten.129 
Lönegaranti skulle utbetalas för fordringar med förmånsrätt enligt FRL.130 

I och med denna nya lagstiftning ökade skyddsnätet för löntagarna. Efter ikraftträ-
dandet av denna lag var det istället staten som tog över lönefordringarna i en konkurs 
för att kunna ge arbetstagarna ett ökat skydd. Detta initiativ från statens sida gav ar-
betstagarna en garanti att alltid få betalt även i de fall som löneförmånsrätten inte 
skulle medföra någon utdelning. Däremot ledde det också till att staten fick en sämre 
ställning genom att de nu istället valde att säkra arbetstagarnas fordringar i en kon-
kurs för att istället ta risken att själva bli utan betalning enligt förmånsrättsordningen. 
Trots att det ledde till en sämre ställning för staten så är min slutsats att instiftandet 
av lönegarantin ledde till att dessa båda borgenärsgrupper närmade sig varandra efter-
som de båda nu hade möjlighet att säkra betalning för sina fordringar. 

I och med ikraftträdandet av lagen om anställningsskydd (LAS) 1971 ökade företagens 
möjliga löneskulder och möjligheten till betalning ur företagsinteckning minskade 
därmed.131 Av den anledningen ansågs det att företagsinteckning borde ges en fram-
trädande roll i FRL och därmed placeras framför förmånsrätten avseende löneford-

                                                
126 Prop. 1970:142, s. 37. 

127 Lag (1970:741) om statlig lönegaranti vid konkurs (LGR). 

128 1 § LGR enligt 1984 års lydelse. 

129 10 § LGR enligt 1984 års lydelse. 

130 2 § LGR enligt 1984 års lydelse. 

131 Prop. 1975/76:12, s. 25. 
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ringar eftersom dessa i fall av konkurs ersätts genom reglerna i den statliga lönegaran-
tin.132  

Genom proposition 1975/76:12 ändrades lönegarantin, från att ha motsvarat fem 
gånger basbeloppet vid tiden då beslut om konkurs fattades till att motsvara 12 gånger 
gällande prisbasbelopp.133 Anledningen till detta var att löntagarna slapp en försäm-
ring i och med att förmånsrätten avseende lönefordringar placerades efter företagsin-
teckningarna.134 När arbetstagarnas förmånsrätt gick före företagsinteckning så med-
förde det att det krävdes en bedömning av antalet lönefordringar som skulle kunna 
komma att göras gällande i en konkurs när någon övervägde att lämna kredit mot sä-
kerhet i företagsinteckning.135  

Här kommer diskussionen in på hur man skall avgöra vem som skall vara mer 
skyddsvärd än någon annan. Jag anser att arbetstagarna har ett stort skyddsvärde i 
och med deras utsatta position vid en arbetsgivares konkurs. Arbetstagarna har alltid 
ansetts skyddsvärda vilket resulterat i ett större skydd även inom andra områden vad 
gäller deras anställningsförhållande till arbetsgivaren.136 Även om arbetstagarna är 
skyddsvärda så är frågan om det inte är nödvändigt med en begränsning av skydds-
värdet för att närma sig syftet med FRL. Enligt ovan nämnda proposition hade löne-
skulderna en sådan betydelse i ett företag att kreditgivare var tvungna att utreda hu-
ruvida det fanns möjlighet till utdelning i enlighet med företagsinteckningen. Detta är 
inte bra för kreditgivningen vilket i många fall är nödvändigt för att kunna starta ett 
företag och för att sedan kunna fortsätta driften. Om en kreditgivare känner att en 
företagsinteckning skulle vara värdelös vid utdelning i en konkurs så är det självklart 
att detta är en säkerhet som inte kommer att väljas. Utan säkerhet kanske dessutom 
kreditgivaren inte kan lämna kredit. Upprätthållandet av arbetstagarnas skyddsvärde 
får inte leda till att man väljer bort att ge kredit eftersom man redan från början vet 
att det innebär en mindre chans till utdelning i enlighet med säkerheten än vad det 
normalt borde göra. Min slutsats är därför att det är viktigt att förmånsrätter avseen-
de säkerheter får en mer framträdande roll och att lönefordringar får en mindre fram-
trädande roll eftersom arbetstagarna istället fått sin säkerhet genom lönegarantin och 
därigenom ändå upprätthåller en stor del av sitt skyddsvärde.  

Genom lag om ändring i förmånsrättslagen, flyttades förmånsrätten avseende skatter 
och avgifter upp till 11 § FRL, vilket medförde att arbetstagarnas båda förmånsrätter, 
både gällande lönefordran och fordran på framtida pension, flyttades ner till 12 re-
spektive 13 §§ FRL och fick därmed en sämre ställd förmånsrätt. 137  Anledningen till 

                                                
132 Prop. 1975/76:12, s. 25. 

133 Prop. 1975/76:12, s. 1. 

134 Prop. 1975/76:12, s. 28. 

135 Prop. 1975/76:12, s. 25. 

136 Se till exempel LAS. 

137 SFS 1975:1248, 11-13 §§ FRL, s. 2215. 
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att lönefordringarna fick en sämre ställd förmånsrätt är att förmånsrättsordningen 
följer paragrafordningen i FRL. En förmånsrätt i 11 § FRL går före förmånsrätten i 
12 § FRL.138  Bakgrunden till denna förändring var att höjningen av det statliga löne-
garantibeloppet medförde att löneförmånsrätten inte hade lika stor betydelse för lön-
tagarna som den haft innan.139 Detta ledde till att mer pengar fanns att tillgå för ut-
delning avseende förmånsrätten för skatter och avgifter samt företagsinteckning.140 

Därav beslutet att skatter och avgifter skulle placeras högre upp i förmånsrättsord-
ningen och därmed få chans till högre utdelning än löntagarnas förmånsrätt.141 

3.4.3   Gällande rätt  

3.4.3.1 Förmånsrätt avseende lönefordringar 

I propositionen till en lag om företagsrekonstruktion togs frågan om ändringar i löne-
förmånsrätten återigen upp.142 Denna fråga har diskuterats eftersom det ansetts onö-
digt med en förmånsrätt avseende löner efter ikraftträdandet av lönegarantilagen.143 I 
propositionen angavs att vissa kritiker anser att denna förmånsrätt enbart behållits 
för att staten skall få tillbaka det staten betalat ut genom lönegarantin.144 Samma kri-
tiker ansåg att statens intresse i den här frågan borde stå tillbaka för att kunna uppnå 
en förbättring, speciellt för de oprioriterade borgenärerna.145  

En anledning till att behålla löneförmånsrätten ansågs vara att de löntagare med lön 
överstigande det belopp som utbetalas av lönegarantin skulle ha en möjlighet att utfå 
resterande lön genom förmånsrätten.146 Det nämndes också att en anledning skulle 
vara att denna förmånsrätt visar lagstiftarens åsikt om hur fordringar skall prioriteras 
i en konkurs i och med att det inte är meningen att staten skall vara den som slutligen 
får stå för kostnaden.147 Resultatet av denna utredning blev att löneförmånsrätten 
skulle behållas.148  

                                                
138 Se till exempel SFS 1975:1248, 11-13 §§ FRL, s. 2215-2216. 

139 Prop. 1975/76:12, s. 30. 

140 Prop. 1975/76:12, s. 30. 

141 Prop. 1975/76:12, s. 30. 

142 Prop. 1995/96:5, s. 141. 

143 Prop. 1995/96:5, s. 141. 

144 Prop. 1995/96:5, s. 141. 

145 Prop. 1995/96:5, s. 141. 

146 Prop. 1995/96:5, s. 142. 

147 Prop. 1995/96:5, s. 142. 

148 Prop. 1995/96:5, s. 141. 
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Arbetstagarna är alltid försäkrade om att utfå sin lön när arbetsgivaren går i konkurs 
men då anser jag att staten skall ha rätt att få ut förmånsrätten. Anledningen till detta 
är enligt mig att det inte har varit meningen att staten skall stå för alla lönefordringar 
i och med instiftandet av LGR. Skulle staten behöva göra det så skulle staten bli den 
största förloraren i en konkurs. Meningen är att skulderna skall betalas ur konkurs-
boet och inte med statens medel. Däremot borde statens intresse i det här fallet till 
viss del vika för de oprioriterade fordringarna. Min slutsats blir att en del av statens 
fordran enligt löneförmånsrätten borde stå tillbaka till fördel för de oprioriterade 
fordringarna istället för att helt inträda i arbetstagarnas allmänna förmånsrätt. På det 
här sättet skulle möjligheterna öka för de oprioriterade borgenärerna samtidigt som 
arbetstagarna har en garanti att får ut sina lönefordringar vilket skulle resultera i att 
skillnaden mellan borgenärerna minskar. 

Innan den senaste ändringen av lönefordringarnas förmånsrätt omfattade denna för-
månsrätt fordringar som inte ”förfallit till betalning tidigare än tre månader”149 före an-
sökan om konkurs.150 Återigen var det diskussion om den tid som löneförmånsrätten 
skulle omfatta.151 Utredningen anser att regeln som omfattade lön som förfallit högst 
tre månader före ansökan om konkurs innebär ett skydd för nära fyra månaders 
lön.152 Detta skulle kunna innebära att ett företagsrekonstruktionsförfarande skulle 
komma att inledas för sent och därför föreslogs att förmånsrätten och lönegarantin 
istället skulle omfatta lön som har intjänats under maximalt tre månader före ansökan 
om konkurs.153 Argument för denna ändring var att en arbetstagare som mest förlorar 
en månadslön. Detta grundas på att många arbetstagare inte fortsätter arbeta när de 
inte fått ut lön för flera månader.154 Ett annat argument för ändringen var att efter-
som lönegarantin är beloppsbegränsad så medför detta att arbetstagare ändå inte får ut 
den lön som förfallit tidigare.155  

Enligt propositionen borde det eftersträvas att både löneförmånsrätten och lönega-
rantin leder till att företagsrekonstruktioner kan gynnas.156 I och med att skyddet för 
löntagarna minskas så skulle det medföra att de anställda skulle ingripa tidigare.157 
Som utredningen uttryckte det så skulle det kunna leda till att både arbetstagare och 
arbetsgivare tidigare skulle välja att starta insolvenshanteringen i så pass god tid att 

                                                
149 Prop. 2002/03:49, s. 27. 

150 Prop. 2002/03:49, s. 27. 

151 Prop. 2002/03:49, s. 79. 

152 Prop. 2002/03:49, s. 79. 

153 Prop. 2002/03:49, s. 79. 

154 Prop. 2002/03:49, s. 80. 

155 Prop. 2002/03:49, s. 80. 

156 Prop. 2002/03:49, s. 80. 

157 Prop. 2002/03:49, s. 80. 
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arbetstagarna slipper gå miste om intjänad lön.158 Utredningen tillägger även att ris-
ken för missbruk av både lönegarantin och löneförmånsrätten minskas om tiden 
minskas.159  

Om en arbetsgivare väljer att avveckla företaget genom att försätta det i konkurs eller 
någon borgenär ansöker om att försätta bolaget i konkurs så leder det i vilket fall som 
helst till att arbetstagare kanske förlorar en del av sina innestående löner. Även ar-
betstagare har en möjlighet att ansöka om att försätta en arbetsgivare i konkurs. Där-
emot anser jag att det inte får läggas en alltför stor press på arbetstagarna. Det är inte 
säkert att alla arbetstagare har den kunskapen som krävs för att veta hur de skall gå 
till väga när de inte utfår sina löner. Dessutom är det förmodligen så att arbetstagarna 
ofta litar på arbetsgivaren som kanske lovar utbetalning av lön längre fram. Däremot 
måste arbetstagarna för sin egen skull vara mer på sin vakt och reagera och kanske ta 
hjälp utifrån från olika fackföreningar. Att arbetstagarna inte agerar beror säkert i 
många fall på bristande kunskap men även på rädsla för förlorat arbete om en diskus-
sion tas upp om huruvida företaget skall drivas vidare, försättas i konkurs eller rekon-
strueras. Även om en rädsla för uppsägning skulle vara obefogad, då det måste finnas 
saklig grund för uppsägning,160 så gäller samma sak här, alla arbetstagare är inte helt 
och fullt insatta i vad för regler som gäller. Dessutom medför ett företag försatt i 
konkurs att arbetstagarna förlorar sina arbeten. Därför tycker jag att det är positivt 
för arbetstagarna att diskussionen om företagsrekonstruktion blivit så utbredd som 
den blivit och att lagstiftaren arbetar för att anpassa lagstiftningar till hur man skall 
kunna genomföra fler och mer lyckade företagsrekonstruktioner.  

Det gäller att inse att både företagsrekonstruktion och konkurs har fördelar och 
nackdelar. Om arbetstagarna använder sig av den insyn som de har i företaget och på 
så sätt hjälper till att påbörja en insolvenshantering i god tid så medför det att även 
andra borgenärer, som till exempel staten, kan få ut mer av sina fordringar. Om före-
taget rekonstrueras så innebär det, om rekonstruktionen blir lyckad, att staten kan 
fortsätta få intäkter för sina skattefordringar. Om företaget däremot försätts i kon-
kurs i ett tidigt skede så har statens utestående skattefordringar inte hunnit bli alltför 
stora. Det gäller att väga fördelar och nackdelar mot varandra och inte rekonstruera 
ett företag med dåliga förutsättningar att kunna leva vidare.  

Det slutliga utseendet på 12 § FRL blev att allmän förmånsrätt skulle följa med ar-
betstagares fordran på lön som ”belöper på tiden före konkursbeslutet och inom en må-
nad därefter”.161 Förmånsrätten skulle inte omfatta fordringar som arbetstagarna in-
tjänat ”tidigare än tre månader innan konkursansökningen kom in till tingsrätten”.162 
Tidigare har den enda begränsningen av löneförmånsrätten varit att den skall var skä-
                                                
158 Prop. 2002/03:49, s. 79. 

159 Prop. 2002/03:49, s. 80. 

160 7 § Lagen om anställningsskydd (LAS) 

161 12 § 1 st. 2 meningen FRL. 

162 12 § 1 st. 3 meningen FRL. 
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lig enligt KonkL163 men från och med ändringen i proposition 2002/03:49 skulle för-
månsrätten begränsas till maximalt 10 gånger prisbasbeloppet164 enligt lagen 
(1962:381) om allmän försäkring.165 

3.4.3.2 Statlig lönegaranti 

Genom proposition 1991/92:139 lades det fram ändringar till en ny lönegarantilag 
(LGL). Även i fortsättningen skulle lönegarantin gälla för fordringar med förmånsrätt 
enligt 12 och 13 §§ FRL.166 Det är en arbetsgivaravgift som finansierar lönegarantin. 
Denna avgift benämns lönegarantiavgift och förvaltas i lönegarantifonden.167 

Det föreslogs att det maximala belopp som skulle utbetalas av lönegarantin inte läng-
re skulle vara kopplat till basbeloppet utan istället bestämmas i kronor.168 Enligt ut-
redningen var det ett felaktigt beslut att höja lönegarantibeloppet så kraftigt som 
gjordes i proposition 1975/76:12. Höjningen som avsågs var den som medförde att 
beloppet ökade från att motsvara fem gånger basbeloppet till att motsvara 12 gånger 
basbeloppet.169 Utredningen fastslog att den ram som fastställdes avseende garantibe-
loppets övre gräns aldrig gällt, det vill säga i praktiken har inte lönegarantin varit be-
loppsbegränsad.170 Det har aldrig varit meningen att lönegarantin skall ersätta alla 
fordringar som löntagare har i en arbetsgivares konkurs, det har varit meningen, av 
kostnadsskäl, att garantin skall vara begränsad till ett belopp.171  

Genom proposition 2002/03:49 återgick man till att ange maximibeloppet i lönega-
rantin i prisbasbelopp. Detta för att återigen göra maximibeloppet värdebeständigt.172 
Dessutom var det viktigt att återigen höja beloppet eftersom de flesta löntagare hade 
en fordran som översteg tidigare maximibelopp om 100 000 kr.173 Det finns två sidor 
att ta hänsyn till vid bestämmandet av maximibeloppet för lönefordringar. Det är 
först och främst meningen att lönegarantin skall fylla sin funktion och därför måste 
maximibeloppet göras tillräckligt högt.174 Det andra kravet är att det inte får gå ut 

                                                
163 5 kap. 2 § KonkL. 

164 Prop. 2002/03:49, s. 88. 

165 12 a § FRL. 

166 Prop. 1991/92:139, s. 46. 

167 Prop. 1991/92:139, s. 10. 

168 Prop. 1991/92:139, s. 20. 

169 Prop. 1991/92:139, s. 21. 

170 Prop. 1991/92:139, s. 22. 

171 Prop. 1991/92:139, s. 22. 

172 Prop. 2002/03:49, s. 86. 

173 Prop. 2002/03:49, s. 87. 

174 Prop. 2002/03:49, s. 87. 
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över statens finanser alltför mycket.175 I och med att maximibeloppet höjdes till fyra 
prisbasbelopp så ansågs båda dessa kriterier uppfyllda.176 Tiden för lämnande av löne-
garanti ändrades dessutom från sex månader till åtta månader.177 

Genom att utgå från att alla borgenärer skall ha lika rätt så anser jag att beloppet skall 
bestämmas så att det inte påverkar staten alltför mycket. Detta är ett skyddsnät för 
arbetstagare och skall inte drabba staten så att den istället förlorar allt för mycket på 
att ha infört en statlig lönegaranti. Det finns ändå en risk att staten förlorar det den 
betalar ut genom lönegarantin om löneförmånsrätten blir utan utdelning i konkur-
sen. Även om arbetstagarna skall vara skyddsvärda så skall det inte gå så långt att de 
helt och hållet skyddas av den statliga lönegarantin utan det måste, till viss del, ligga i 
deras egna intresse att se till att de utfår lön av sin arbetsgivare. Som ovan nämnts så 
kan det vara svårt för arbetstagare att våga lägga fram problemet för sin arbetsgivare178 
men de kan inte blunda för att de inte får ut någon lön och helt och hållet förlita sig 
på lönegarantin. Återigen skall påpekas att även om arbetstagare har bristande kun-
skap i hur man skall hantera en insolvenssituation så måste de hjälpa till att skydda 
sina egna lönefordringar och ta hjälp utifrån från till exempel fackföreningar179 och på 
ett tidigt stadie ansöka om att försätta arbetsgivaren i konkurs.180 Arbetstagarna har 
ett försprång i och med att de är bland de första som har möjlighet att uppmärksam-
ma när ett företag börjar få ekonomiska problem.  

Dessutom är det en fördel för arbetstagarna att beloppet beräknas i prisbasbelopp 
igen istället för i kronor. Detta resulterar i att maximibeloppet följer löneutveckling 
och värdeutvecklingen av valutan. Ett maximibelopp bestämt till 100 000 kr är inte 
lika mycket värt idag som det var på 90-talet vilket skulle resultera i att allt färre lön-
tagare skulle utfå ersättning för hela lönefordringen. 

Den slutliga uppställningen i den nya lönegarantilagen angav att utbetalning enligt 
lönegarantin skulle ske i enlighet med 12 och 13 §§ FRL och dessutom gällde den för 
uppsägningslön för tiden efter första månaden efter konkurs.181 Uppsägningslönen 
skall beräknas i enlighet med uppsägningstiden i LAS.182 Lönegarantin är numera be-
gränsad till fyra prisbasbelopp och gäller ”för en sammanlagd anställningstid om högst 
åtta månader.”183 Statens regresskrav återfinns i 28 § LGL. Enligt proposition 

                                                
175 Prop. 2002/03:49, s. 87. 

176 Prop. 2002/03:49, s. 87. 

177 Prop. 2002/03:49, s. 87. 

178 Se ovan kap. 3.4.3.1. 

179 Se ovan kap. 3.4.3.1. 

180 Se ovan kap. 3.4.3.1. 

181 7 § LGL. 

182 7 § LGL. 

183 9 § LGL. 
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1975/76:12 övertog staten, efter utbetalat lönegarantibelopp, lönefordringen och in-
trädde i löntagarens ställe för att få utdelning enligt förmånsrättsordningen.184 Detta 
medförde att staten är den som anses som borgenär i en arbetsgivares konkurs.185 
Dessutom innebar det att staten fick en fordran som var högre prioriterad än vad ar-
betstagarens överskjutande fordran var och någon annan som eventuellt köpt upp ar-
betstagarens fordran.186 Arbetstagaren fick därför stå tillbaka för statens regresskrav 
om situationen var sådan att löntagaren ej utfått hela sitt fordringsbelopp genom lö-
negarantin.187  

3.5   Sammanfattning och slutsatser 
Ända sedan FRL: s instiftande har skatteförmånsrättens och löneförmånsrättens vara 
eller icke vara diskuterats. Löneförmånsrätten har ofta flyttas fram och tillbaka i FRL 
bland annat till förmån för skatteförmånsrätten och förmånsrätten avseende företags-
inteckning. Att företagsinteckning fått en bättre placerad förmånsrätt är nödvändigt 
eftersom det måste finnas en garanti eller i vilket fall som helst en större chans för 
dem som väljer säkerhet genom företagsinteckning att också få utdelning i enlighet 
med denna säkerhet. Det är en risk kreditgivarna tar i och med att de ger kredit och 
det skall inte behöva leda till att kreditgivning blir ett så stort risktagande att kredit-
marknaden drar sig tillbaka och därmed medför att färre företag får kredit. Detta kan 
i sin tur resultera i färre nystartande av företag. Det hela skulle, enligt min uppfatt-
ning, leda till en ond cirkel. 

Från början hade arbetstagarens löner och fordran på pension förmånsrätt framför 
statens skattefordringar. Det ansågs viktigt ur en social synvinkel att lönefordringar 
hade en framträdande plats i FRL. Ett steg i rätt riktning mot att alla borgenärer skul-
le ha lika rätt kom när det ansågs att det var nödvändigt med en begränsning av löne-
förmånsrätten. Från början tillämpades den på alla sorters löneformer och på ersätt-
ningar istället för lön. Den slutliga utformningen innebar att förmånsrätten inte om-
fattade fordringar som intjänats tidigare än tre månader före ansökan om konkurs. 

Lagen om statlig lönegaranti vid konkurs och senare lönegarantilagen instiftades för 
att säkert ge arbetstagarna utdelning vid arbetsgivarens konkurs. Efter utdelning en-
ligt lönegarantin har staten ett regresskrav och därför rätt att träda in i arbetstagarens 
förmånsrätt. Detta har lett till att statens regresskrav har företräde framför arbetsta-
garens eventuella efterkrav för den del av fordran som inte täcks av lönegarantin.  

Som också diskuterades i propositionerna så finns det alltid arbetstagare vars ford-
ringar överstiger vad de kan utfå från den statliga lönegarantin. Ändå anser jag att sta-
ten skall få löneförmånsrätt före dessa. Det är inte meningen att staten skall behöva 

                                                
184 Prop. 1975/76:12, s. 64. 

185 Prop. 1975/76:12, s. 64. 

186 Prop. 1975/76:12, s. 64. 

187 Prop. 1975/76:12, s. 64. 
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stå för hela lönekostnaden i en konkurs. Staten har instiftat lönegarantin för att ar-
betstagarna skall ha ett skyddsnät och inte för att staten skall behöva betala en gälde-
närs alla löneskulder. Man kan göra en jämförelse mellan hur arbetstagarnas situation 
skulle ha sett ut utan lönegarantin med hur den ser ut med lönegarantin. Utan löne-
garantin skulle arbetstagarna ha en allmän förmånsrätt utan säkerhet att utfå något 
alls vid en konkurs. I och med instiftandet av lönegarantin har arbetstagarna istället 
en säkerhet att få ut upp till fyra prisbasbelopp vare sig det skulle ske någon utdelning 
genom löneförmånsrätten eller inte. Detta ger ett incitament till löntagarna att enga-
gera sig direkt när de märker att företaget börjar få svårigheter att betala ut löner. 
Även löntagare har en rätt att ansöka om arbetsgivarens försättande i konkurs. Har 
de inte själva möjligheten att ansöka om arbetsgivarens försättande i konkurs eller 
kunskap om hur det skall gå till så kan de ta hjälp utifrån genom till exempel olika 
fackföreningar. Detta minskar risken för att gå miste om eventuell överskjutande lön 
som inte täcks av lönegarantin. 

Att statens förmånsrätt angående skatter och avgifter slutligen avskaffades är ett steg i 
rätt riktning mot att nå målet om lika rätt för alla borgenärer. Det är en svår avväg-
ning hur förmånsrättsordningen skall se ut för att det skall bli så rättvist som möjligt. 
Om det nu är så att staten inte förlorar några större summor på avskaffandet av för-
månsrätten så kan man fråga sig varför detta inte skett tidigare. Självklart måste staten 
kompenseras för sina förluster och istället få ersättning från annat håll. Denna kom-
pensation kom genom lagen om lönegaranti eftersom staten i och med instiftandet av 
denna lag anser att de får ökad utdelning genom löneförmånsrätten i och med instif-
tandet av lönegarantin. Dessutom behåller staten en förmånsrätt i och med regress-
kravet för löneförmånsrätten som går före löntagares överskjutande fordran som ej 
ersätts av lönegarantin. Å andra sidan finns det ingen garanti för att konkursen leder 
till någon utdelning som räcker till statens regresskrav vilket självklart då inte heller 
räcker till att betala statens skattefordringar som återfinns som oprioriterade ford-
ringar.  

Sammanfattningsvis anser jag att enbart genom att titta på förmånsrättsordningen så 
har inte borgenärerna löntagare och staten lika rätt i en konkurs. Som det ser ut så 
har staten en sämre ställning än vad löntagarna har i och med att statens fordringar 
övergått till att vara oprioriterade fordringar medan löntagare har sitt skyddsnät i och 
med lönegarantin. Trots att lönegarantin kanske inte täcker hela lönefordringen så 
krävs, för att det skall gå att närma sig målet om lika rätt för alla borgenärer, att även 
löntagarna tar del av förlusten som drabbar övriga borgenärer. Detta är också ett sätt 
att få arbetstagarna att agera tidigare så de inte förlorar arbetsinkomster. Även om 
staten innehar mer kunskap och sätt att gå tillväga så kan inte arbetstagarna vara pas-
siva och bara förlita sig på statens lönegaranti. Däremot är inte sagt att staten går helt 
lottlöst, i och med regresskravet de har för lönegarantin och även det de tjänar från 
lönegarantifonden eftersom det inte är i alla konkurser som staten tvingas infria löne-
garantin.  

Min slutsats är att förmånsrättsordningen i sig, tillsammans med lagen om lönegaran-
ti, inte är tillräcklig för att uppfylla syftet med FRL. De avsteg som skett från syftet 
att alla borgenärer skall ha lika rätt, är motiverade i och med att löntagarna nu är ga-
ranterade att få betalt för sina lönefordringar trots arbetsgivarens konkurs. Dessutom 
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finns det en uppdelning av allmänna och särskilda förmånsrätter samt oprioriterade 
fordringar. Detta kan inte anses vara ett avsteg från syftet eftersom meningen är att 
användandet av lagen FRL skall medföra att alla borgenärer skall ha lika rätt. Det fö-
religger en faktisk skillnad mellan olika fordringar. Som exempel kan nämnas den 
förmånsrätt som enligt min uppfattning måste föreligga för olika sorters säkerheter 
som till exempel företagsinteckning. Det måste föreligga förmånsrätt för säkerheter 
för att fördelen med att välja säkerhet vid lämnandet av kredit skall bli så tydligt som 
möjligt. Finns det risk att man förlorar lika mycket trots val av säkerhet så är det min 
uppfattning att även kreditgivningen kommer att minska.  
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4 Återvinningsinstitutet 

4.1   Inledning 
I detta avsnitt skall jag analysera en viktig del av konkursförfarandet nämligen åter-
vinning. Här kommer att visas vad ett återvinningsförfarande innebär och vilka krite-
rier som krävs för att återvinna en transaktion för att på så sätt ge en bild av varför 
återvinning är så viktigt. 188 Jag kommer dessutom att diskutera vilka transaktioner 
som kan bli föremål för återvinning189 samt vilka transaktioner som istället omfattas 
av ett så kallat återvinningsförbud.190 Detta är nödvändigt för att kunna avgöra om 
alla borgenärer har lika rätt eftersom det görs skillnad mellan olika transaktioner.  

Jag kommer att inleda med en allmän beskrivning av återvinningskapitlet i KonkL 
och kriterierna för att återvinning skall var tillämpligt. Här kommer även tas upp de 
mest centrala och betydelsefulla paragraferna.191 Vad har återvinningsinstitutet för be-
tydelse för en konkursavveckling? Varför görs det skillnad på olika fordringar som 
omfattas av återvinning? Dessa frågor är av betydelse för att kunna besvara om alla 
borgenärer har lika rätt eftersom vissa borgenärer har en fördel i och med att betal-
ningar till dem inte kan återvinnas. 

4.2   Återvinning  

4.2.1 Syftet med återvinning 
Återvinning till ett konkursbo får ske enligt bestämmelserna i 4 kap. KonkL.192 Åter-
vinning innebär att den egendom som gäldenären utgett till en viss borgenär skall 
återbäras till konkursboet.193 Enligt praxis är syftet med återvinningsreglerna att, för 
konkursborgenärernas skull, försöka återställa det ekonomiska läge som var innan 
gäldenären företog den rättshandling som eventuellt kan föranleda återvinning.194   

Enligt uttalande i proposition 1986/87:90 har återvinningsinstitutet två syften.195 Dels 
anses det att återvinning hindrar borgenärer att, i syfte att uppnå en bättre ställning i 
konkursen, företa ”brådstörtade åtgärder gentemot en gäldenär som har kommit i eko-

                                                
188 Kap. 4.2. 

189 Kap. 4.2. 

190 Kap. 4.3. 

191 Kap. 4.2.3. 

192 4 kap. 1 § KonkL. 

193 4 kap. 14 § KonkL. 

194 NJA 2001 s. 811. 

195 Prop. 1986/87:90, s. 117. 
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nomiskt trångmål” 196. Dels är syftet att hindra gäldenären från att företa transaktioner 
med avsikt att undanhålla egendom och tillgångar från borgenärerna.197  

Redan i detta inledande avsnitt syns vikten av återvinningsreglerna i kombination 
med förmånsrättsreglerna i ett konkursförfarande. Förmånsrättsreglerna är till för att 
fördela tillgångar i en konkurs i enlighet med var och ens fordran. Syftet är att alla 
skall ha lika rätt. För att uppnå det syftet är det av vikt att återvinningsreglerna till-
lämpas på ett korrekt sätt. Skulle dessa regler överhuvudtaget inte finnas så skulle det 
vara omöjligt att uppnå syftet om att alla borgenärer skall ha lika rätt eftersom det 
skulle vara möjligt för gäldenären att själv välja vem han vill betala till och vem som 
då skulle bli utan betalning. Utan återvinningsreglerna skulle förmånsrättsreglerna 
helt tappa sin mening. 

4.2.2 Närstående 
Det förutsätts att närstående till gäldenären känner till förhållanden som kan leda till 
återvinning om han inte kan göra sannolikt att han inte kände till det och inte heller 
borde ha känt till det.198 Med närstående avses bland annat make, maka, syskon eller 
någon som är besvågrad med gäldenären.199 Den här paragrafen har breddats i och 
med att till närstående räknas även dem som ”på annat sätt står gäldenären personligen 
särskilt nära”.200 Närstående till näringsidkare eller juridiska personer har fått en sär-
skild indelning i paragrafen. Som närstående till dessa räknas den med ledande ställ-
ning, bestämmande inflytande eller ”den som har en väsentlig gemenskap med närings-
idkaren eller den juridiska personen”.201  

Att just de närstående är specifikt utpekade i återvinningsreglerna är helt naturligt. I 
en konkurs är det självklart att en gäldenär skulle välja att gynna sina närstående. 
Som exempel kan anges en företrädare som lånat ut pengar till bolaget och som strax 
före konkurs väljer att reglera lånet så att han själv inte förlorar sina privata pengar. 
Återigen för att kunna ha en möjlighet att uppfylla syftet med förmånsrättsreglerna 
är det av vikt att specifikt peka ut transaktioner med närstående som särskilt viktiga 
att återvinna.  

                                                
196 Prop. 1986/87:90, s. 117. 

197 Prop. 1986/87:90, s. 117. 

198 4 kap. 5 § 2 st. KonkL. 

199 4 kap. 3 § 1 st. KonkL. 

200 4 kap. 3 § 1 st. KonkL. 

201 4 kap. 3 § 2 st. p. 1-4 KonkL.  
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4.2.3 Förutsättningar för återvinning 
I 4 kap. 5 § KonkL finns en återvinningsregel som i litteraturen kallats en allmän 
otillbörlighetsregel.202 Denna regel medger en rätt till återvinning av transaktioner 
som otillbörligt gynnat en viss borgenär, medfört att egendom dragits undan från öv-
riga borgenärer eller medfört att gäldenärens skulder ökat.203 Samtidigt krävs att 
rättshandlingen ensam eller tillsammans med annan omständighet medfört gäldenä-
rens insolvens och att motparten kände till detta förhållande. 204 

I NJA 1983 s. 737 togs frågan upp hur bestämmelsen om återvinning i 30 § KL (nu-
mera 4 kap. 5 § KonkL) skulle tillämpas ifråga om när staten tagit emot säkerhet för 
förfallna skattefordringar.205 I rättsfallet yrkade konkursboet återvinning av två före-
tagsinteckningar vilka utgivits som säkerhet för att staten, genom kronofogdemyn-
digheten, skulle godkänna ett ackordsförslag från Ackordscentralen.206 Dessa inteck-
ningar var då pantsatta hos ett annat företag och löstes för att överlämnas till krono-
fogdemyndigheten.207 Enligt konkursboet medförde denna pantförskrivning att staten 
gynnades på ett otillbörligt sätt framför andra borgenärer.208  

Det första HD konstaterade var att de fordringar för vilka säkerheterna ställdes var 
förfallna till betalning när säkerheterna ställdes till staten.209 Staten kände då till att 
företaget var insolvent och att staten genom denna rättshandling gynnats framför 
andra borgenärer men att detta inte skett på ett otillbörligt sätt.210 Anledningen till att 
staten krävde säkerhet var att de kanske skulle gå miste om sin förmånsrätt när de 
valde att inte direkt försätta företaget i konkurs utan istället valde att skjuta upp kon-
kursen. 211 Dessutom ville staten, för de anställdas och övriga borgenärers skull, inte 
störa de ackordsförhandlingar som pågick.212 Eftersom ett uppskov av en konkurs 
kunde medföra att staten skulle få mindre utdelning genom FRL så valde staten att 
kräva säkerhet.213 Enligt HD medförde det ingen nackdel för de borgenärer med säm-
re förmånsrätt att staten krävde säkerhet med tanke på att ”[d]essa skulle under alla 

                                                
202 Lennander, Gertrud, Återvinning i konkurs, 2004, s. 134.  

203 4 kap. 5 § 1 st. KonkL. 

204 4 kap. 5 § KonkL. 

205 NJA 1983 s. 737. 

206 NJA 1983 s. 737-738. 

207 NJA 1983 s. 738. 

208 NJA 1983 s. 738. 

209 NJA 1983 s. 740. 

210 NJA 1983 s. 740. 

211 NJA 1983 s. 740. 

212 NJA 1983 s. 740. 

213 NJA 1983 s. 740. 
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omständigheter få stå tillbaka för statens med allmän förmånsrätt utrustade fordring-
ar.”214 Det kan inte uteslutas att innehavare av andra företagsinteckningar med sämre 
rätt än statens hamnat i en sämre ställning med tanke på den ökade förlustrisken.215 
Ändå anser HD att det inte är tillräckligt för att betraktas som ett otillbörligt gyn-
nande att ”parterna inser, att den gynnat borgenären på andra fordringsägares bekost-
nad.”216 Det krävs också att det finns någon omständighet som kan betraktas som 
otillbörlig eller att det föreligger särskilda skäl för att rättshandlingen skall betraktas 
som otillbörlig.217 Därför ansågs inte säkerheten som ställdes till staten som otillbör-
lig.218 

Det som är viktigt i ett sådant här fall är att inte följden i FRL förbigås eftersom det 
är här som ordningen för utdelning bestäms.219 Detta krävde att staten genom förfa-
randet inte fick betalt före andra borgenärer med andra företagsinteckningar som 
skulle ha fått betalt före staten om staten behållit sin allmänna förmånsrätt. Riksskat-
teverket angav att det fanns teckning för alla företagsinteckningar medan det enligt 
HD inte helt kunde uteslutas att övriga innehavare av företagsinteckningar hamnade i 
en sämre ställning av den anledningen att risken för förluster ökat.220 I den här situa-
tionen kan det anses att staten har en väldigt stark ställning eftersom den kräver sä-
kerhet för att gå med på ett ackord som skall ge utdelning till, till exempel opriorite-
rade borgenärer. Eftersom det är nödvändigt, som tidigare nämnts, att staten samar-
betar för att ett ackord skall gå att genomföra så har staten det här övertaget och har 
möjlighet att ställa krav.221 Detta skulle medföra att övriga borgenärer erhåller utdel-
ning genom ackord samtidigt som staten säkerställer sin fordran genom att erhålla sä-
kerhet i form av företagsinteckningar. Enligt doktrinen krävs en helhetsbedömning 
för att avgöra otillbörligheten.222 Vissa handlingar kan inte anses otillbörliga eftersom 
syftet med dem inte har varit att undvika konsekvenserna av en konkurs.223 

Redan i den tidigare konkurslagen fanns en återvinningsregel som angav att en säker-
het som lämnas av gäldenären ”senare än tre månader före fristdagen”224 skall återvin-

                                                
214 NJA 1983 s. 740. 

215 NJA 1983 s. 741. 

216 NJA 1983 s. 741. 

217 NJA 1983 s. 741. 

218 NJA 1983 s. 741. 

219 Se kap. 2.3. 

220 NJA 1983 s. 740-741. 

221 Se ovan kap. 3.3.3. 

222 Lennander, Gertrud, Återvinning i konkurs, 2004, s. 173. 

223 Lennander, Gertrud, Återvinning i konkurs, 2004, s. 160. 

224 37 § KL enligt 1984 års lydelse. 
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nas till konkursboet.225 Detta gäller om den inte var ”betingad vid skuldens till-
komst”226 eller om den inte lämnats till borgenären omgående efter det att skulden 
uppkommit.227 Detsamma gäller idag. En säkerhet går åter i enlighet med ovan 
nämnda kriterier om säkerheten ändå inte kan anses ordinär med hänsyn till omstän-
digheterna.228 Ändå går det inte att återvinna om inte någon annan borgenär miss-
gynnats eftersom det är turordningen i FRL som skall tillämpas.229 Så länge de övriga 
innehavarna av företagsinteckningar får betalt och inte missgynnas så kan dessa sä-
kerheter som staten fått inte återvinnas. Eftersom staten vid den här tidpunkten hade 
förmånsrätt så hade det inte gett något resultat att återvinna något som ändå skulle 
betalas till staten i enlighet med förmånsrättsordningen.  

En annan central paragraf avseende återvinning återfinns i 4 kap. 10 § KonkL. Denna 
paragraf innebär att en betalning av en skuld kan återvinnas om den ”skett senare än 
tre månader före fristdagen” 230. Fristdagen skall anses vara den dag då konkursansökan 
kom in till tingsrätten.231 Det krävs att betalningen gjorts före utsatt förfallodag, med 
betalningsmedel som betraktas som osedvanliga i branschen eller att beloppets storlek 
medförde en försämrad ekonomisk ställning för gäldenären.232 Det avgörande i enlig-
het med den här paragrafen är att avgöra om betalningen på grund av omständighe-
terna ända skall anses ordinär.233  

4.2.4 Återvinning av löneutbetalningar 
När det gäller utbetalningar av lön så kan återvinning ske när lön utbetalats senare än 
sex månader före fristdagen om denna är oskäligt hög i förhållande till den gjorda ar-
betsinsatsen, lönsamheten i företaget samt övriga omständigheter.234 Kriterierna var 
desamma i den tidigare konkurslagen med den skillnaden att då kunde enbart lön 
som utbetalats till närstående återvinnas.235 

Bakgrunden till ändringen från att omfatta löner som utbetalas till närstående till att 
omfatta alla löner som utbetalas, om dessa uppenbart översteg vad som kunde anses 

                                                
225 37 § KL enligt 1984 års lydelse. 

226 37 § KL enligt 1984 års lydelse. 

227 37 § KL enligt 1984 års lydelse. 

228 4 kap. 12 § KonkL. 

229 Se ovan kap. 2.3. 

230 4 kap. 10 § KonkL. 

231 4 kap. 2 § KonkL. 

232 4 kap. 10 § KonkL. 

233 4 kap. 10 § KonkL. 

234 4 kap. 8 § KonkL. 

235 33 § KL enligt 1984 års lydelse. 
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skäligt, har varit att det inte är ovanligt att oskäliga utbetalningar sker till bland annat 
konsulter i ett företag.236 Enligt 5 kap. KonkL får en lönefordran inte göras gällande i 
en konkurs om den anses oskälig i förhållande till företagets lönsamhet eller om den 
överstiger skälig ersättning för utfört arbete. 237 Enligt utredningen spelar det ingen 
roll för borgenärerna i konkursen till vem utbetalningen skett även om betalning till 
närstående är mycket vanligare.238 Bevisbördan för om lönen skall anses oskälig ligger 
på den som ansöker om återvinning.239 

4.3   Återvinningsförbud 

4.3.1   Förutsättningar för återvinningsförbud 
I föregångaren till KonkL angavs att återvinning inte fick ske av de skatter eller avgif-
ter som angavs i 1 § lagen om förmånsberättigade skattefordringar.240 Detta omfattade 
bland annat skatt enligt mervärdesskattelagen samt statlig och kommunal inkomst-
skatt.241  

I proposition 1975:6 ansågs återvinning av skattebetalningar medföra vissa problem. 
Bland annat ansågs det svårt att fastslå när staten skall anses vara i ond tro vad gäller 
en gäldenärs insolvens.242 Det ansågs dessutom att staten som borgenär hamnar i en 
sämre ställning än övriga borgenärer av den anledningen att övriga borgenärer kan 
välja sina gäldenärer och dessutom kräva säkerhet för sina fordringar vilket inte är en 
möjlighet för staten.243 I litteraturen har detta argument ansetts ohållbart.244 Det an-
sågs ligga i skatternas natur att de skall drabba alla i samhället oberoende förmåga el-
ler vilja att betala.245 Frågan har ställts om staten skall ha rätt att beklaga sig när de 
måste ha ”med mindre goda gäldenärer”246 att göra.247 Staten har trots allt stora möjlig-

                                                
236 Prop. 1986/87:90, s 134. 

237 5 kap. 12 § KonkL. 

238 Prop. 1986/87:90, s 134. 

239 Prop. 1986/87:90, s 135. 

240 28 § KL enligt 1984 års lydelse. 

241 1 § Uppbördslag enligt 1984 års lydelse. 

242 Prop. 1975:6, s. 135. 

243 Prop. 1975:6, s. 136. 

244 Gregow, Torkel, Anmärkning av Gertrud Lennander: Återvinning i konkurs, Svensk Juristtidning 
(SvJT), 1986, s. 296-297. Se även Lennander, Gertrud, Återvinning i konkurs, 2004, s. 69. 

245 Gregow, Torkel, Anmärkning av Gertrud Lennander: Återvinning i konkurs, SvJT, 1986, s. 297. 

246 Gregow, Torkel, Anmärkning av Gertrud Lennander: Återvinning i konkurs, SvJT, 1986, s. 297. 

247 Gregow, Torkel, Anmärkning av Gertrud Lennander: Återvinning i konkurs, SvJT, 1986, s. 297. 
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heter till indrivning.248 Det har ansetts att staten istället har en stor möjlighet att ut-
jämna sina förluster mellan alla sina borgenärer, vilket oftast ingen annan borgenär 
har möjlighet till.249  

Enligt ovan nämnda proposition är grunden till återvinningsreglerna att hindra gäl-
denären från att vidtaga åtgärder som skadar borgenärerna.250 En skattskyldig kanske 
inte prioriterar att gynna staten före andra borgenärer utan istället är det ofta skatte-
flyktsåtgärder och skattefusk som ligger bakom den dominanta ställning som ford-
ringar avseende skatter har i en konkurs.251 I doktrinen har detta argument ansetts 
leda till att även om det skulle vara så att en gäldenär helst skulle vilja gynna en annan 
borgenär framför staten så har staten tillräckligt med åtgärder att vidtaga vilket resul-
terar i att staten ändå är den borgenär som gynnas framför övriga borgenärer med 
bättre rätt 252  

Även nu när skatteförmånsrätten är avskaffad så är det min uppfattning att ovanstå-
ende argument fortfarande stämmer. Det är min uppfattning att en gäldenär skulle 
vilja gynna andra borgenärer framför staten. En gäldenär är ofta mer angelägen att 
upprätthålla goda kontakter med till exempel leverantörer. Däremot anser jag att sta-
ten ändå är den som prioriteras med tanke på alla sätt staten har att kunna få betalt 
för sina fordringar. Idag efter avskaffandet av skatteförmånsrätten så leder fortfarande 
återvinningsförbudet tillsammans med det personliga betalningsansvar avseende skat-
ter som föreligger för företrädare253 att staten erhåller betalning och gynnas före bor-
genärer med bättre rätt. 

Vid tidpunkten för proposition 1975:6 hade skatter och avgifter förmånsrätt enligt 
FRL vilket medförde att räckvidden för återvinning av skattebetalningar materiellt 
var begränsad.254 Detta skulle medföra att, enbart om fordringsägare med bättre för-
månsrätt än staten skulle missgynnas på grund av en betalning till staten, skulle det 
medföra en fördel att återvinna en skattebetalning.255 Slutsatsen i propositionen blev 
att återvinning av skatter och avgifter helt skulle undantas genom en klar bestämmel-
se i lagen.256  

                                                
248 Gregow, Torkel, Anmärkning av Gertrud Lennander: Återvinning i konkurs, SvJT, 1986, s. 297. 

249 Gregow, Torkel, Anmärkning av Gertrud Lennander: Återvinning i konkurs, SvJT, 1986, s. 297. 

250 Prop. 1975:6, s. 136. 

251 Prop. 1975:6, s. 136. 

252 Håstad, Torgny, Skall betalning av förfallen skatt aldrig kunna återvinnas?, SvJT, 1975, s. 462.   

253 Se nedan kap. 5. 

254 Prop. 1975:6, s. 136. 

255 Prop. 1975:6, s. 136. 

256 Prop. 1975:6, s. 137. 
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I KonkL anges vilka transaktioner och betalningar som inte kan återvinnas.257 Detta 
omfattar, i enlighet med SBL, bland annat mervärdesskatt och inkomstskatt. 258 Kra-
vet för att dessa betalningar skall vara undantagna från återvinning är att beloppet 
skall ha varit förfallet till betalning vid tidpunkten då betalning skedde.259  

I och med avskaffandet av förmånsrätten avseende skatter och avgifter togs frågan 
upp huruvida förbudet att återvinna dessa betalningar skulle kvarstå.260 Det ansågs att 
återvinningsreglerna i KonkL hindrade ett kringgående av förmånsrättsreglerna.261 
Syftet bakom borttagandet av skatteförmånsrätten motverkas om inte återvinnings-
förbudet tas bort eftersom det ofta finns starka skäl att hellre betala skatteskulder än 
andra skulder.262 Anledningen till att återvinningsförbudet inte avskaffades var att då 
måste även övervägas hur man ska ta ställning till ställföreträdaransvaret263 i och med 
att betalningar till följd av detta skulle kunna återvinnas.264 Dessutom måste de eko-
nomiska aspekterna övervägas och granskas innan återvinningsförbudet kan tas 
bort.265 

4.3.2   Analys av doktrinen 
I doktrinen anses det anmärkningsvärt att behålla återvinningsförbudet eftersom det 
kan leda till att en betalning accepteras trots att den leder till ett otillbörligt gynnande 
av en borgenär och leder till ett missgynnande av en prioriterad borgenär.266 Det anses 
att det enda argument med någorlunda betydelse för att behålla återvinningsförbudet 
har varit att möjligheten till återvinning inte har någon större betydelse om just den 
betalningen ändå skulle ha haft förmånsrätt i konkursen i och med att den ändå inte 
kan vara föremål för återvinning.267 Detta argument anses inte längre ha någon bety-
delse i och med att förmånsrätten för skatter och avgifter försvunnit.268  

                                                
257 4 kap. 1 § KonkL. 

258 4 kap. 1 § 2 st. 1 a KonkL.  

259 4 kap. 1 § 2 st. KonkL. 

260 Prop. 2002/03:49, s. 74. 

261 Prop. 2002/03:49, s. 74. 

262 Prop. 2002/03:49, s. 74. 

263 Se nedan kap. 5. 

264 Prop. 2002/03:49, s. 74. 

265 Prop. 2002/03:49, s. 74. 

266 Welamson, Lars och Mellqvist, Mikael, Konkurs, 2003, s. 86. 

267 Lennander, Gertrud, Återvinning i konkurs, 2004, s. 68. 
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I doktrinen har det ansetts oacceptabelt med ett undantag från återvinning som egent-
ligen leder till en förmånsrättsregel utanför den ordinarie förmånsrättsordningen.269 
Det har framhållits att det är i FRL som den inbördes ordningen mellan borgenärerna 
skall avgöras och att återvinningsreglernas främsta funktion är att hindra att förmåns-
rättsreglerna kringgås.270 

Inte ens argumentet att staten skulle ha en sämre position än andra borgenärer för att 
de själva inte väljer sina gäldenärer och inte kan kräva säkerhet godtas eftersom de 
själva har föreskrivit att alla medborgare skall vara skyldiga att betala skatt.271 Argu-
mentet att gäldenären skulle välja att gynna andra borgenärer framför staten stämmer 
inte heller enligt vissa författare då staten har andra sätt att kräva betalning, bland an-
nat genom personligt betalningsansvar.272  

Efter instiftandet av återvinningsundantaget ansågs det föreligga en risk att gäldenä-
rerna företar handlingar som är till nackdel för övriga borgenärer. Som exempel har 
angetts att en gäldenär säljer ett varulager som någon har säkerhet i eller att gäldenä-
ren väntar med sin begäran om att bli försatt i konkurs för att på så sätt kunna få in 
betalningar från utestående fordringar och betala sina skatteskulder.273 Detta medför 
att det är innehavarna av företagsinteckning i varulagret som är de borgenärer som i 
första hand drabbas av återvinningsförbudet.274  

Jag håller med de kritiker som är emot att behålla återvinningsförbudet för skatter. 
Detta motverkar helt och hållet avskaffandet av skatteförmånsrätten. Enligt min upp-
fattning finns det ingen anledning att avskaffa skatteförmånsrätten om man ändå väl-
jer att behålla återvinningsförbudet. Detta eftersom staten har ett krav på sina gälde-
närer att betala skatter för att inte drabbas av företrädaransvaret275 vilket kan resultera 
i att en gäldenär väljer att betala staten i strid med förmånsrättsordningen. Detta till-
sammans med återvinningsförbudet har medfört att staten behåller en förmånsrätt. 
Argumentet att staten inte kan kräva säkerhet stämmer inte heller riktigt med tanke 
på ovan nämnda rättsfall NJA 1983 s. 737 där staten krävde säkerhet för att överhu-
vudtaget godkänna ett ackordsförslag.276 Att de inte själva väljer sina gäldenärer är 
inte heller ett helt godtagbart argument. Staten har valt att alla medborgare skall vara 
dess gäldenärer, vilket ger bra förutsättningar att, som ovan nämnts, förlustutjämna 
vilket kanske inte är lika lätt för övriga borgenärer. Det är meningen att återvin-

                                                
269 Håstad, Torgny, Skall betalning av förfallen skatt aldrig kunna återvinnas?, SvJT, 1975, s. 465. 

270 Håstad, Torgny, Skall betalning av förfallen skatt aldrig kunna återvinnas?, SvJT, 1975, s. 465. 

271 Lennander, Gertrud, Återvinning i konkurs, 2004, s. 69. 
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273 Håstad, Torgny, Skall betalning av förfallen skatt aldrig kunna återvinnas?, SvJT, 1975, s. 463. 

274 Håstad, Torgny, Skall betalning av förfallen skatt aldrig kunna återvinnas?, SvJT, 1975, s. 462-463. 

275 Se kap. 5. 

276 Se ovan kap. 4.2.3. 
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ningsreglerna skall hindra ett kringgående av förmånsrättsreglerna men om staten 
ändå har en förmånsrätt i enlighet med återvinningsförbudet så förlorar förmånsrätts-
reglerna i FRL sitt syfte. En gäldenär kan fortfarande betala alla sina medel till staten 
och på så sätt se till att ingen annan borgenär får betalt i enlighet med reglerna i FRL. 
Visst finns det en risk att en gäldenär skulle vilja betala andra borgenärer istället för 
staten eftersom en gäldenär kanske är mer motiverad att försöka upprätthålla goda re-
lationer med övriga borgenärer. Å andra sidan finns även en risk att staten är den som 
prioriteras på grund av övriga indrivningsåtgärder staten har.277 Faktum kvarstår ändå 
att staten har fler möjligheter att få betalt för sina fordringar i jämförelse med övriga 
borgenärer som får nöja sig med betalning enligt FRL. 

4.4   Sammanfattning och slutsatser  
Återvinningsreglerna är mycket viktiga i ett konkursförfarande. Det är med hjälp av 
dessa som det finns möjlighet att föra tillbaka tillgångar till ett konkursbo som på ett 
orätt sätt förts ut från boet. Detta är nödvändigt för att få en så rättvis fördelning som 
möjligt vid utdelningen av tillgångarna som sker vid avslutandet av konkursen. Det 
finns två syften med återvinning. Dels skall det hindra att en borgenär vidtager åtgär-
der för att försäkra sig om en bra ställning i konkursen och dels skall det hindra gäl-
denären från att undanhålla egendom från andra borgenärer. Återvinningsreglerna är 
av stor vikt i kombination med förmånsrättsreglerna. De skall se till så att reglerna i 
FRL följs för att det överhuvudtaget skall finnas någon mening med att behålla dessa 
regler. 

Statens argument för att behålla återvinningsförbudet är att de inte kan välja sina gäl-
denärer. Även om staten belagt alla medborgare med en skyldighet att betala skatt så 
kan inte staten avgöra vem som inte kommer att kunna uppfylla skattskyldigheten. 
Detta är en konsekvens av det stora antal gäldenärer staten har eftersom det medför 
större risk att fordringar vid något tillfälle förblir obetalda. Detta kan jämföras med 
till exempel en leverantör som också kan ha svårigheter att på förhand avgöra när nå-
gon av hans gäldenärer riskerar att bli insolvent. Trots att en leverantörs antal gälde-
närer är färre, vilket därmed gör det lättare att hålla sina gäldenärer under uppsikt 
och reagera direkt vid en utebliven betalning så anser jag ändå att antalet gäldenärer 
får sättas i proportion till borgenärens storlek, kunskap och tillgång till resurser. I 
och med att svårigheter att avgöra en gäldenärs obestånd föreligger för fler borgenärer 
än staten så borde i så fall fler betalningar än betalningar till staten beläggas med åter-
vinningsförbud. Detta skulle medföra att FRL tappar sin mening som den lagstiftning 
som skall avgöra turordningen för fördelningen av gäldenärens tillgångar.  

Min slutsats är att syftet med FRL inte har blivit uppfyllt med avseende på återvin-
ningsreglerna i och med att staten behåller en förmånsrätt i form av återvinningsför-
bud trots avskaffandet av skatteförmånsrätten. Som det ser ut nu så kan staten ta 
emot de tillgångar som finns i ett företag till betalning av skattefordringar vilket kan 
resultera i att det inte finns några medel kvar till att betala övriga borgenärer. Sam-
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bandet mellan återvinningsreglerna och förmånsrättsreglerna är väldigt viktigt att 
upprätthålla eftersom det är med hjälp av återvinningsreglerna som ett kringgående 
av förmånsrättsreglerna skall förhindras. I och med förbudet mot återvinning av skat-
tebetalningar så är det min uppfattning att förmånsrättsreglerna ännu mer avviker 
från det ursprungliga syftet eftersom det enbart är i FRL som förmånsrättsordningen 
skall fastställas och inte tillsammans med återvinningsreglerna. 
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5 Ställföreträdaransvar enligt SBL 

5.1   Inledning 
I det här kapitlet skall jag visa hur ställföreträdaransvaret är utformat enligt 12 kap. 6 
§ SBL. Detta företrädaransvar visar vem som skall vara betalningsskyldig för obetalda 
skatter och avgifter. Anledningen till varför detta område är viktigt är för att det visar 
en möjlighet som staten har att kunna få betalt för sina fordringar. Detta hör samman 
med utredandet av huruvida syftet om att alla borgenärer skall ha lika rätt, blivit upp-
fyllt.  

5.2   Skattebetalningslagen   
Ansvar för skatt återfinns i 12 kap. SBL. I 6 § återfinns ett ansvar för en juridisk per-
sons företrädare. Detta ansvar inträder när en företrädare med uppsåt eller av grov 
oaktsamhet inte gjort skatteavdrag eller om företrädaren inte betalat skatt i enlighet 
med SBL. Företrädaren blir då tillsammans med den juridiska personen betalnings-
skyldig.278 

Här återfinns ytterligare ett sätt för staten att kunna erhålla betalning för utestående 
fordringar. Övriga borgenärer har inte denna rätt utan får förlita sig på vad de even-
tuellt kan utfå i enlighet med förmånsrättsordningen. Här visas ett skyddsnät för sta-
ten jämförbart med det skyddsnät som arbetstagare har i form av lönegarantin. Båda 
dessa borgenärsgrupper har möjlighet att utfå betalning från annat håll än ur kon-
kursboet.  

5.3   Företrädare 
Som ovan nämnts är det företrädaren för en juridisk person som tillsammans med 
den juridiska personen kan drabbas av företrädaransvaret.279 I litteraturen har diskute-
rats vem som skall anses som företrädare.280 Angående aktiebolag så anges i 8 kap. 29 
§ Aktiebolagslagen (ABL) att styrelsen är den som företräder bolaget och tecknar dess 
firma. Även den verkställande direktören har alltid rätt att företräda bolaget för att 
fullgöra sina uppgifter.281 

I rättsfallet NJA 1974 s. 297 fastslogs att någon som åtar sig uppdraget att vara styrel-
seledamot inte kan frigöra sig från sina förpliktelser bara genom att hävda att uppdra-
get enbart varit formellt eller att personen i fråga inte förstått innebörden av uppdra-

                                                
278 12 kap. 6 § 1-2 p SBL. 

279 Se kap. 5.2. 

280 Löfgren, Kent och Kornfeld, Martin, Personligt ansvar vid likvidationsplikt, olovlig vinstutdelning, 
företrädaransvar m.m., 2002, s. 114. 
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get.282 Rättsfallet gällde en kvinna som var medlem av styrelsen i ett företag som för-
sattes i konkurs.283 Vid konkursutbrottet fanns obetalda skulder till staten avseende 
skatteavdrag för arbetstagares löner.284 Kvinnan kunde inte anses betalningsskyldig, 
trots sin ställning som styrelseledamot, eftersom det var hennes make som omhän-
derhaft ledningen i företaget och därigenom ansvarat för fullgörandet av förpliktel-
serna mot staten.285 Som även konstaterats i litteraturen så anser domstolen att, vid 
det tillfälle du väljer att träda in i ett bolags styrelse så löper du risken att drabbas av 
personligt betalningsansvar för uteblivna skattebetalningar.286 

5.4   Företrädaransvar kontra förmånsrätt 
I skatteverkets utredning Konsekvenser av de nya förmånsrättsreglerna ansågs att det 
borgenärsarbete som staten bedriver skall tidigareläggas och att det är bestämmelserna 
om företrädaransvar som skall säkra statens betalningar.287 Staten ansåg att eftersom 
förmånsrätten avseende skatter avskaffats så skulle ärendena avseende företrädaran-
svaret bli mer betydelsefulla.288  

Jag förstår statens åsikt när de anser att de måste engagera sig tidigare för att försöka 
få betalt för sina utestående skattefordringar. I och med att staten inte längre har för-
månsrätt för sina fordringar utan dessa numera är oprioriterade medför detta att sta-
tens chanser att få ut något ur konkursen minskat. Därför måste staten börja bedriva 
sitt arbete med att sätta en viss press på företagarna i ett tidigare skede än vad som 
krävdes vid tiden då staten fortfarande hade sin förmånsrätt. Däremot är ställföreträ-
daransvaret inte något som tillkommit på senare tid med anledning av avskaffandet av 
skatteförmånsrätten, utan staten har ända sedan SBL: s införande haft tillgång till 
både förmånsrätt i konkurs och ställföreträdaransvar vid utebliven skattebetalning. 
Nu efter förmånsrättens avskaffande kvarstår ställföreträdaransvaret vilket fortfaran-
de ger staten en stor fördel gentemot övriga borgenärer. 

Den starka ställning som staten har och speciellt hade när skatteförmånsrätten fortfa-
rande återfanns i FRL har diskuterats.289 Innan fanns skatteförmånsrätten, återvin-
ningsförbudet och det personliga ansvar som kunde drabba en företagare avseende 

                                                
282 NJA 1974 s. 302. Se vidare Löfgren, Kent och Kornfeld, Martin, Personligt ansvar vid likvidations-

plikt, olovlig vinstutdelning, företrädaransvar m.m., 2002, s. 114. 

283 NJA 1974 s. 297. 

284 NJA 1974 s. 297. 

285 NJA 1974 s. 302. 

286 Löfgren, Kent och Kornfeld, Martin, Personligt ansvar vid likvidationsplikt, olovlig vinstutdelning, 
företrädaransvar m.m., 2002, s. 114. 

287 SKV Rapport 2004:2, Konsekvenser av de nya förmånsrättsreglerna, s 59. 

288 SKV Rapport 2004:2, Konsekvenser av de nya förmånsrättsreglerna, s 59. 

289 Wennberg, Inge, Staten har en orimligt stark ställning, Balans 1996:2 s 15-16. 
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skatter och avgifter.290 Vad som har framhållits är att en företagare kan göra en stor 
inbetalning av skatter och andra avgifter bara för att på så sätt slippa ifrån det person-
liga betalningsansvaret. Detta skulle då ske till nackdel för övriga borgenärer och be-
talningen skulle inte heller kunna återvinnas.291 Som exempel har angivits att det fun-
nits gäldenärer som tagit ut alla medel ur bolaget för att betala skatter och avgifter el-
ler som köper upp varor för att sälja dessa vidare.292 Därefter används pengarna till att 
betala skatteskulder. Detta medför ett undandragande från övriga borgenärer men 
samtidigt ett sätt att undkomma det personliga betalningsansvaret.293 Statens möjlig-
heter till åtgärder har ansetts vara ”ett fullkomligt orimligt batteri av åtgärder om man 
jämför med övriga borgenärers möjligheter.”294 

Det är precis detta som jag anser är risken med statens rätt att utkräva personligt be-
talningsansvar i kombination med återvinningsförbudet. Företrädare är så pass rädda 
att själva drabbas av personligt betalningsansvar att de väljer att gå emot reglerna som 
talar om hur betalning till borgenärer skall gå till, det vill säga i första hand reglerna i 
FRL. Företrädarna låter istället övriga borgenärer drabbas för att slippa den personli-
ga betalningsskyldighet som egentligen skall åligga företaget. Eftersom övriga borge-
närer, som till exempel leverantörer, enbart har FRL att förlita sig på så leder detta 
till att staten har en ännu större fördel än vad övriga borgenärer har. I och med att 
syftet med FRL är att alla borgenärer skall ha lika rätt så blir steget ännu längre från 
uppfyllandet av detta syfte om staten dessutom har företrädaransvaret att utkräva. 

5.5   Sammanfattning och slutsatser 
Staten har i SBL ytterligare en möjlighet att utkräva betalning för sina fordringar om 
de inte erhåller betalning i enlighet med FRL. Här är det den företrädare som av upp-
såt eller genom grov oaktsamhet inte gör de skatteavdrag som lagen föreskriver eller 
som inte betalar in föreskriven skatt som drabbas av ett personligt betalningsansvar. 
Skatteverket anser numera efter avskaffandet av skatteförmånsrätten att staten måste 
tidigarelägga borgenärsarbetet för att kunna få in betalningar för sina utestående ford-
ringar. 

Sammanfattningsvis har alltså staten en mycket klar fördel framför övriga borgenärer. 
Som det ser ut nu så har de ingen förmånsrätt enligt FRL men om någon går emot 
FRL och betalar till dem så kan betalningen inte återvinnas på grund av återvinnings-
förbudet i 4 kap. KonkL. Så som regelverken är utformade så är gäldenären nästintill 
tvungen att betala staten eftersom gäldenären annars drabbas av personligt betalnings-
ansvar enligt SBL. Hur gäldenären än vänder på det så bryter han mot någon lagre-

                                                
290 Wennberg, Inge, Staten har en orimligt stark ställning, Balans 1996:2 s 15. 

291 Wennberg, Inge, Staten har en orimligt stark ställning, Balans 1996:2 s 15. 

292 Wennberg, Inge, Staten har en orimligt stark ställning, Balans 1996:2 s 15. 

293 Wennberg, Inge, Staten har en orimligt stark ställning, Balans 1996:2 s 15. 

294 Wennberg, Inge, Staten har en orimligt stark ställning, Citat Kent Löfgren, Balans 1996:2 s 15. 
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glering. Betalar han till staten så går han emot reglerna i FRL, men det spelar ingen 
roll på grund av återvinningsförbudet och betalar han inte till staten utan väljer att 
följa FRL så får staten ändå betalt med anledning av ställföreträdaransvaret. Denna 
lagregel ger ännu mer belägg för att syftet om lika rätt för borgenärerna är långtifrån 
uppfyllt.  
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6 Mannamån mot borgenärer 

6.1   Inledning 
I det här kapitlet skall jag behandla de straffrättsliga reglerna om mannamån mot 
borgenärer, det så kallade mannamånsbrottet. Dessa straffrättsliga regler är ett kom-
plement till både återvinningsreglerna och ställföreträdaransvaret och tillämpas när 
någon befinner sig på obestånd.295 Dessa regler är viktiga för mitt syfte eftersom detta 
är ännu ett område som inverkar på hur en gäldenär väljer att betala sina borgenärer. 
Det leder därför till svårigheter att uppfylla syftet om lika rätt för alla borgenärer. 

Kapitlet kommer att inledas med en beskrivning av vad som avses med mannamån 
mot borgenärer och vilka kriterier som krävs. Därefter behandlas dessa reglers kopp-
ling till FRL. 

6.2   Kriterier för mannamånsbrottet 
Dessa straffrättsliga regler har ett nära samband med återvinningsreglerna i KonkL. 
Båda lagstiftningarna tillämpas när en gäldenär gynnar en borgenär på andra borgenä-
rers bekostnad.296 Båda lagarna skall göra borgenärerna jämställda genom att hindra 
gäldenären från att gynna viss borgenär framför annan.297 

Om någon som befinner sig på obestånd betalar en skuld som inte är förfallen eller 
om betalningen sker med ovanliga betalningsmedel så döms denna gäldenär för man-
namån mot borgenärer. Detsamma gäller om någon lämnar en säkerhet som inte var 
överenskommen vid skuldens uppkomst.298 Dessutom gäller denna brottsrubricering 
när någon på obestånd otillbörligt gynnar någon borgenär om det därigenom medför 
fara för att andra borgenärers rätt förringas.299 

Enligt HD i NJA 1997 s. 401 är det en förutsättning för att dömas för mannamån 
mot borgenärer att den åtgärd som vidtagits lett till avsteg från den fördelning av ett 
bolags tillgångar som skulle ha skett om bolaget samtidigt hade försatts i konkurs och 
om då gällande regler hade tillämpats.300 Utredningen av detta skall ske genom att 
jämföra hur utfallet i en konkurs skulle ha blivit före och efter den åtgärd som med-
förde misstanke om mannamånsbrott.301  

                                                
295 Se nedan kap. 6.2. 

296 Prop. 1975/76: 82, s. 37. 

297 Prop. 1975/76: 82, s. 87. 

298 11 kap. 4 § 1 st. BrB. 

299 11 kap. 4 § 2 st. BrB. 

300 NJA 1997 s. 406.  

301 NJA 1997 s. 406. 
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6.3   Mannamånsbrottet kontra övrig lagstiftning 
Vid tidpunkten för proposition 1975/76:82 hade skatter fortfarande förmånsrätt en-
ligt FRL.302 För att en betalning skulle anses avsevärt förringa borgenärers rätt kräv-
des då att en gäldenär genom att betala staten går förbi borgenärer med bättre rätt en-
ligt FRL.303 Vad gäller kopplingen till återvinningslagstiftningen så har åsikterna varit 
att de betalningar som inte kan leda till återvinning inte heller skall kunna leda till 
straff i enlighet med mannamånsregleringen.304 Det skulle anses ”principiellt otillfreds-
ställande”305 om en betalning av skatt inte skulle kunna återvinnas men däremot kun-
na leda till straff för den som betalar skattefordringen.306 

I NJA 1969 s. 326 uppgav en arbetsgivare att om han betalat skatteskulderna så hade 
han förringat övriga borgenärers rätt med bättre förmånsrätt än staten vilket skulle 
leda till att han gjorde sig skyldig till mannamån mot borgenärer.307 Eftersom både 
mannamånsbestämmelsen och bestämmelsen om arbetsgivarens skyldighet att betala 
skatt var tillämpliga så skulle det leda till att arbetsgivaren straffades antingen han be-
talade skatten eller inte.308 Enligt ett uttalande i rättsfallet krävs det att gäldenären vid-
tager sådana åtgärder som leder till att garantera likställigheten bland borgenärerna.309 
Om gäldenären betalar staten så drabbas andra borgenärer av förluster och om gälde-
nären istället väljer att betala andra borgenärer så drabbas istället staten av förluster.310 
Skulle gäldenären välja att ställa in sina betalningar helt för att kunna uppnå ackords-
uppgörelse eller om gäldenären väljer att försätta sig själv i konkurs så kan han inte 
drabbas av något ansvar i enlighet med bestämmelsen om skattebetalning.311  

Som visats i ovan nämnda fall så fastslås att hur företrädaren än hade gjort så hade det 
varit straffbelagt. Hade han betalat in skatten så hade han drabbats av mannamånsreg-
lerna i BrB. Nu när han inte betalade in skatten så drabbades han ändå av straff för 
brott mot uppbördslagen, det vill säga brott mot föregångaren till SBL.312 Detta ledde 
inte till lika rätt för alla borgenärer eftersom resultatet blev att det korrekta tillväga-
gångssättet hade varit att använda de sista pengarna och betala in skatten oavsett om 

                                                
302 Prop. 1975/76: 82, Bilaga 1, s. 88. 

303 Prop. 1975/76: 82, Bilaga 1, s. 88. 

304 Prop. 1975/76: 82, Bilaga 1, s. 91. 

305 Prop. 1975/76: 82, Bilaga 1, s. 91. 

306 Prop. 1975/76: 82, Bilaga 1, s. 91. 

307 NJA 1969 s. 326-327. 

308 NJA 1969 s. 334. 

309 NJA 1969 s. 334. 

310 NJA 1969 s. 334. 

311 NJA 1969 s. 334. 

312 NJA 1969 s. 335. 
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det, som i det här fallet, ledde till att borgenärer med bättre förmånsrätt än staten 
förbigicks. 

Svenska handelskammarförbundet har tagit upp att en gäldenär som befinner sig på 
obestånd kan föredra att betala skatter och avgifter till nackdel för andra borgenä-
rer.313 Det var därför enligt förbundets mening viktigt att kunna angripa dessa betal-
ningar genom återvinning.314 Detta förslag lämnas däremot utan hänseende med slut-
satsen att det inte finns någon ”anledning att ompröva denna fråga med hänsyn till den 
nu aktuella ändringen i mannamånsparagrafen.”315   

Genom att överväga de sanktionsmöjligheter som finns, till exempel ställföreträdar-
ansvar och regleringen för mannamånsbrott, så framstår argumentet att en gäldenär 
väljer att betala skatter och avgifter till nackdel för andra borgenärer som välgrundat. 
Resultatet av dessa straffsanktioner inklusive återvinningsförbudet blir en öppning 
för en företrädare för ett bolag, på gränsen till konkurs, att välja detta tillvägagångs-
sätt för att undvika att drabbas av personligt betalningsansvar. I och med att transak-
tionen inte är återvinningsbar och därmed inte heller kan föranleda ansvar enligt 11 
kap. 4 § BrB så är det fullt naturligt att företrädaren väljer att betala dessa skulder. Se-
dan finns det förmodligen inte någon tanke om att medvetet skada andra borgenärer 
genom att välja staten. För många företrädare skulle det istället vara en fördel att 
gynna övriga borgenärer och istället till exempel kunna fortsätta erhålla krediter i 
framtiden. Som regelverket ser ut i dag så är det en överhängande risk att en gäldenär, 
för egen vinnings skull, väljer att prioritera betalning av skatteskulder. 

I proposition 1985/86:30 har mannamånsbrottet beskrivits som det brott som sker 
när en gäldenär åsidosätter borgenärernas rätt till betalning i enlighet med FRL.316 
Det har återigen ansetts att eftersom staten inte har någon möjlighet att pröva sina 
gäldenärers kreditvärdighet så är behovet av straffbestämmelser större för att kunna 
hindra eventuella överföringar av egendom som skulle kunna användas till betalning-
ar av dessa sorters fordringar.317 Däremot skall det anses lika straffvärt oavsett vilken 
borgenärs rätt som åsidosätts, detsamma skall gälla vid återvinningssituationer.318 Det 
är lika illa att skulder till en leverantör blir obetalda som kanske leder till leverantö-
rens konkurs som att skulder till staten avseende skatter och avgifter förblir obetal-
da.319  

                                                
313 Prop. 1975/76: 82, s. 39. 

314 Prop. 1975/76: 82, s. 39. 

315 Prop. 1975/76: 82, s. 40. 

316 Prop. 1985/86: 30, s. 25. 

317 Prop. 1985/86: 30, bilaga 2, s. 55. 

318 Prop. 1985/86: 30, bilaga 2, s. 55. 

319 Prop. 1985/86: 30, bilaga 2, s. 55. 
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Här kommer diskussionen återigen in på vilken borgenär som skall anses mest 
skyddsvärd. Här anses att alla borgenärer skall vara lika skyddsvärda när det kommer 
till vad som skall vara straffvärt enligt mannamånsbestämmelsen. Argumentet att sta-
ten inte har samma möjlighet att pröva gäldenärens kreditmöjlighet är ett återkom-
mande argument för att staten skall anses mer skyddsvärd. Det är korrekt att staten 
med det stora antalet gäldenärer inte har samma möjlighet att pröva sina gäldenärers 
kreditvärdighet. Detta skall ändå inte, enligt min uppfattning, leda till att straffbe-
stämmelser tillämpas enbart för att rädda egendom som kan användas till betalning 
för statens fordringar. Även om staten inte har samma möjlighet till kreditprövning 
som andra borgenärer så anser jag, precis som det sägs, att det skall vara lika straffbart 
oavsett vem som missgynnas. Jag anser istället att det är värre om en utebliven betal-
ning drabbar någon som redan har svårigheter att klara sig som till exempel det ovan 
nämnda exemplet där leverantören kan bli försatt i konkurs om betalningar uteblir.320 
Detta skulle enbart resultera i nya fordringar för borgenärerna att driva in. Speciellt 
som att staten har fordringar i flertalet konkurser så borde skyddsvärdet istället vara 
större hos mindre borgenärer för att förhindra att ytterligare förluster och ytterligare 
konkurser uppkommer.  

6.4   Sammanfattning och slutsatser 
Om någon på obestånd gynnar en borgenär till nackdel för någon annan borgenär så 
kan denne dömas för mannamån mot borgenärer. Detta straffrättsliga område är nära 
kopplat till återvinningsreglerna. Denna koppling visas redan i att kriterierna för att 
återvinna en betalning och för att dömas för mannamånsbrott är likadana. Regeln om 
mannamån mot borgenärer kan precis som återvinningsreglerna endast tillämpas när 
turordningen i FRL förbigåtts. 

Dessa bestämmelser skapar tillämpningsproblem även tillsammans med ställföreträ-
daransvaret i SBL. Precis som i ovan nämnda NJA 1969 s 326321 så gäller det att avgö-
ra vilken av bestämmelserna som skall ha företräde. I fallet kunde både bestämmelsen 
om skattebetalning och bestämmelsen om mannamånsbrott vara tillämpliga. Hade 
företrädaren valt att betala staten så hade han drabbats av mannamånsreglerna för att 
han gått förbi övriga borgenärer i FRL och hade han betalat andra borgenärer så hade 
han drabbats av betalningsansvar enligt nuvarande SBL.  

Eftersom brott enligt mannamånsbestämmelsen inte föreligger för betalningar som 
inte kan återvinnas så medverkar denna straffrättsliga bestämmelse tillsammans med 
återvinningsförbudet till att FRL inte efterföljs och att alla borgenärer inte har lika 
rätt. Detta med anledning av att någon som betalar till staten slipper både ställföre-
trädaransvaret och ansvar för mannamånsbrott trots att andra borgenärer förbigåtts i 
och med att staten inte längre har förmånsrätt enligt FRL. Om en gäldenär väljer att 
betala en annan borgenär i strid med turordningen i FRL så skulle detta medföra både 
återvinning av betalningen och ett brott mot mannamånsreglerna. Detta leder till att 
                                                
320 Se ovan s. 46. 

321 Se kap. 6.3. 
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en gäldenär inte medvetet skulle välja att prioritera en borgenär i strid mot FRL. 
Motsatsen gäller om en gäldenär prioriterar att betala staten framför andra borgenä-
rer. Detta leder istället till att gäldenären slipper ifrån ansvar enligt både SBL och 
mannamånsbestämmelsen. Dessutom går inte denna betalning att återvinna. Detta le-
der återigen till att ordningsföljden i FRL kommer att frångås vilket resulterar i att 
syftet att alla borgenärer skall ha lika rätt är ännu längre från att uppfyllas. 
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7 Analys och slutsatser  
Från och med den 1 januari 2004 har staten inte längre förmånsrätt för sina uteståen-
de skattefordringar.322 Huruvida skatter skulle ha förmånsrätt eller inte diskuterades 
redan vid instiftandet av FRL.323 Efter att staten övertog löneförmånsrätten eftersom 
arbetstagarna fick sina fordringar säkrade genom den statliga lönegarantin och antalet 
företagsrekonstruktioner beräknades öka så ansågs staten inte förlora alltför mycket 
på att avskaffa skatteförmånsrätten.324 

Syftet med FRL var i princip att alla borgenärer skulle ha lika rätt.325 Redan från bör-
jan stod det klart att detta skulle bli svårt att uppfylla. Det har hela tiden funnits en 
uppdelning i allmänna och särskilda förmånsrätter samt oprioriterade fordringar men 
avsikten var ändå att denna lag skulle medföra lika rätt i förhållande till borgenärer-
nas fordringar.326 

Uppdelningen mellan olika fordringar i FRL327 är enligt min uppfattning nödvändig. 
Som exempel kan nämnas att någon som lämnar kredit mot erhållandet av en säker-
het skall ha en fördel. De som istället väljer att lämna kredit utan säkerhet får då ac-
ceptera att deras fordran är oprioriterad vid en utdelning i konkurs. Detta kan inte 
anses som ett avsteg från syftet utan denna uppdelning måste göras i FRL för att visa 
på skillnaden mellan olika fordringar. Om en kreditgivare väljer säkerhet så är me-
ningen med denna säkerhet att man vill ha en garanti för att få betalt för sin fordran. 
Om fordringar med säkerheter skulle ha samma rätt som fordringar utan säkerheter 
så finns det inte längre någon anledning att välja säkerheter. Enligt min uppfattning 
skulle detta resultera i att många kreditgivare inte längre skulle ge kredit eftersom det 
inte längre finns en garanti för betalning. Därför anser jag att det är nödvändigt med 
en uppdelning i FRL mellan olika sorters fordringar.328 Det är det enda sättet att få 
betalt i förhållande till sin fordran. Om en uppdelning i förmånsrätter inte skulle fin-
nas så skulle skillnaden mellan staten och övriga borgenärer bli ännu större eftersom 
staten då skulle vara med och dela på alla tillgångar i konkursboet och utöver det 
dessutom ha tillgång till fler sätt att få betalt på. Därför blir min slutsats att den upp-
delning som görs i FRL är nödvändig för att FRL överhuvudtaget skall kunna tilläm-
pas. Detta kan inte anses som ett avsteg från syftet om att alla skall ha lika rätt. 329   

                                                
322 Se kap. 3.3.2. 

323 Se kap. 3.3.2. 

324 Se kap. 3.3.3. 

325 Se kap. 3.2. 

326 Se kap. 3.2.  

327 Se kap. 3.2. 

328 Se kap. 3.5. 

329 Se kap. 3.5. 
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För att avgöra om syftet att alla borgenärer skall ha lika rätt blivit uppfyllt så krävs 
en jämförelse mellan FRL och andra lagstiftningar som kan inverka på om syftet med 
FRL blivit uppfyllt. Detta för att utreda om vissa borgenärer har ett försteg framför 
andra i och med att det finns regleringar utformade för att enbart skydda vissa borge-
närer.  

Återvinningsreglerna i KonkL330 och mannamånsbrottsreglerna331 är viktiga komple-
ment till FRL för att dessa regler inte skall kunna kringgås. Trots avskaffandet av 
skatteförmånsrätten kvarstår fortfarande återvinningsförbudet för betalda skatteford-
ringar.332 Återvinningsförbudet medför att en gäldenär kan betala till staten och där-
med gå förbi övriga borgenärer i FRL utan att denna transaktion kan återvinnas.333 
Därmed kan gäldenären inte heller drabbas av ansvar för mannamånsbrott.334 Kriteri-
erna för att dömas för mannamån mot borgenärer är samma som för återvinning. Det 
krävs i båda fallen att en gäldenär gynnar någon borgenär på andra borgenärers be-
kostnad.335 Detta medför att staten trots avskaffandet av förmånsrätten ändå behåller 
en förmånsrätt. Behållandet av återvinningsförbudet har medfört att staten har kom-
mit ännu längre från övriga borgenärer. Särskilt har de utökat avståndet till opriorite-
rade borgenärerna som nu tillsammans med staten skall ha en inbördes lika rätt till 
utdelning.336 Ett återvinningsförbud leder till att en betalning kan ske i strid med ord-
ningen i FRL vilket leder till att prioriterade borgenärer får stå tillbaka för staten som 
numera skall få utdelning på samma villkor som oprioriterade borgenärer.  

Utöver detta finns dessutom ett ställföreträdaransvar i SBL.337 Här anges att en före-
trädare för en juridisk person som inte betalat skatt eller inte gjort föreskrivet skatte-
avdrag är, tillsammans med den juridiska personen, betalningsskyldig för skatten.338 
Detta ger staten ytterligare en fördel eftersom det leder till att om staten inte får be-
talt för sina skattefordringar så kan istället bolagets företrädare krävas på detta. Den-
na möjlighet har inte någon annan borgenär. Detta är något som måste finnas i åtan-
ke för en företrädare. Detta företrädaransvar medför, tillsammans med återvinnings-
förbudet, att en betalning i strid med FRL ändå är den mest fördelaktiga betalningen 
för företrädaren.339 Härtill spelar mannamånsreglerna in eftersom inte heller dessa 

                                                
330 Se kap. 4. 

331 Se kap. 6. 

332 Se kap. 4.3. 

333 Se kap. 4.3.2. 

334 Se kap. 6.3. 

335 Se kap. 6.2 samt 4.2.3. 

336 Se kap. 3.3.2. 

337 Se kap. 5. 

338 Se kap. 5.2. 

339 Se kap. 5.5. 
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bryts genom en betalning till staten. 340  Dessutom får staten genom ställföreträdaran-
svaret ersättning för sina fordringar som annars skulle vara oprioriterade. Detta leder 
till att reglerna i FRL återigen kringgås.  

Genom att väga samman turordningen i FRL med återvinningsreglerna, ställföreträ-
daransvaret i SBL och den inverkan som mannamånsreglerna har blir slutsatsen att 
det ursprungliga syftet med FRL inte har blivit uppfyllt. Staten har flera sätt att erhål-
la betalning på för att syftet skall gå att uppfylla så som lagstiftningarna ser ut idag.  

Den kombination som staten har nu är ohållbar för att kunna öka utdelningen till 
övriga borgenärer och för att någonsin kunna uppnå syftet med förmånsrättsreglerna. 
Trots avskaffandet av skatteförmånsrätten så kan staten erhålla betalning utan att det-
ta leder till återvinning.341 Erhåller staten inte denna betalning så finns det överhäng-
ande hotet om ställföreträdaransvaret.342 Dessutom tappar mannamånsreglerna en del 
av sitt syfte eftersom det finns borgenärer som kan erhålla betalning utan att detta le-
der till mannamån mot borgenärer.343 Detta är avsteg från syftet med FRL som enligt 
min uppfattning inte är motiverade. Detta påverkar alltför många regleringar som 
tappar sitt syfte i och med de avsteg som görs till förmån för staten. FRL tappar syftet 
i och med att det är meningen att turordningen skall följas. Återvinningsreglerna för-
lorar sitt syfte att hindra kringgående av FRL eftersom det återvinningsförbud som 
finns istället bidrar till att ge staten en förmånsrätt. Ställföreträdaransvaret medverkar 
till att påverka en gäldenär att kringgå FRL och mannamånsbrottsreglerna har tving-
ats göra en skillnad mellan olika transaktioner där vissa är straffbara och vissa inte. 
Detta på grund av att det som inte kan återvinnas inte heller skall kunna leda till 
straffansvar.  

Vid en jämförelse mellan staten och arbetstagarnas rätt så medförde instiftandet av 
lönegarantin att arbetstagarna fick en bättre ställning än staten.344 Det leder till en 
fördel för arbetstagarna som inte föreligger för övriga borgenärer. Detta var enligt 
min uppfattning en mycket bra lösning eftersom det blir en säkerhet för arbetstagar-
na. Arbetstagarna var därigenom garanterade ersättning för sina lönefordringar vid 
arbetsgivarens konkurs.345 Följden blir att staten övertar arbetstagarnas förmånsrätt 
vilket är nödvändigt för att staten inte skall förlora på införandet av lönegarantin. 346 

                                                
340 Se kap. 6.3. 

341 Se kap. 4 samt 5.5.  

342 Se kap. 5. 

343 Se kap. 6.5. 

344 Se kap. 3.4.2.2. 

345 Se kap. 3.4.2.2. 

346 Se kap. 3.4.2.2. samt kap. 3.4.3.2. 



 Analys och slutsatser 

 52

Det löntagarna riskerar förlora är den överskjutande del som inte täcks av lönegaran-
tin.347  

Därutöver medför skyddet i och med lönegarantin att löntagarna har en helt annan 
garanti att utfå betalning för sina fordringar till skillnad från övriga borgenärer.348 Sta-
ten har givit löntagarna en förmån vilket måste innebära att denna grupp av borgenä-
rer anses ha ett högre skyddsvärde än många andra borgenärer. Jag anser att löntagare 
har ett högre skyddsvärde i och med att det inte skall medföra en risk att arbeta.349 En 
arbetstagare skulle genom en arbetsgivares konkurs förlora sitt arbete och därigenom 
sin enda inkomstkälla. Även om staten har flest utestående fordringar av alla borge-
närer så måste man se till hur stor förlusten är i förhållande till borgenärens resurser 
och förmåga att jämna ut sina förluster. I och med statens stora antal gäldenärer så le-
der det också till att staten har fler sätt att jämna ut förluster på, genom till exempel 
att lägga en ökad börda på någon av de övriga gäldenärerna. När en gäldenär inte kan 
betala sin skuld så kan staten, precis som tidigare nämnts, fördela den förlust som 
uppkommer på samtliga skattebetalare.350 Enligt min tolkning av detta så innebär det 
att förlusten fördelas på övriga skattebetalare genom att staten reglerar skatterna för 
att på så sätt kompensera för den förlust som görs. Denna möjlighet har till exempel 
inte arbetstagarna om de förlorar sin enda inkomstkälla.  

En näringsidkare, till exempel en leverantör, är ofta medveten om att deltagandet i 
olika transaktioner medför en risk för att motparten får ekonomiska problem. En 
näringsidkare har en möjlighet att kräva säkerhet vilket inte en arbetstagare har. Le-
verantörer skulle i motsats till arbetstagarna kunna jämna ut förluster genom att till 
exempel höja priserna för sina övriga gäldenärer. Däremot är det en risk i och med att 
det till slut kan leda till att leverantören förlorar sina kunder istället. Så den enda som 
har en säker möjlighet till förlustutjämning och en chans att klara av en bristande ut-
delning ur en gäldenärs konkurs är staten.  

Min slutsats blir att instiftandet av lönegarantin är ett avsteg från FRL: s syfte som är 
motiverat. Detta med anledning av att en arbetstagare inte skall behöva bedöma ris-
kerna med att ta anställning utan det skall finnas ett skyddsnät för dem.  

Staten är numera, efter avskaffandet av skatteförmånsrätten, att anse som en opriori-
terad borgenär.351 Övriga oprioriterade borgenärer är till exempel leverantörer. Vid 
en jämförelse med dessa kan staten inte anses vara oprioriterade.352 En leverantör har 
sin enda chans att utfå betalning genom turordningen i FRL, om denne inte valt att 
kräva säkerheter för sina fordringar. Det sades vid borttagandet av skatteförmånsrät-
                                                
347 Se kap. 3.5. 

348 Se kap. 3.4.2.2. 

349 Se kap. 3.4.2.2. 

350 Se kap. 3.3.1. 

351 Se kap. 3.3.2. 

352 Se kap. 3.3.2. 
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ten att det skulle medföra att staten skulle behöva kräva fler säkerheter för sina ford-
ringar än vad man tidigare gjort.353 För att syftet med FRL skall kunna uppfyllas så 
måste staten i så fall släppa någon av de andra säkerheter som de redan har genom de 
speciella regler som gäller för skattebetalningar. Det är ohållbart att de kan behålla 
både ställföreträdaransvaret och återvinningsförbudet samtidigt som de skall öka kra-
ven på att utfå säkerheter. 

Staten skall tillsammans med övriga oprioriterade fordringar ha en inbördes lika 
rätt,354 det vill säga lika rätt i förhållande till sin fordran.355 Denna inbördes lika rätt är 
inte alls uppfylld eftersom staten har de övriga lagstiftningarna att förlita sig på. Om 
de oprioriterade borgenärerna blir utan utdelning i en konkurs så blir alla i denna 
grupp utan betalning utom staten. Dessa avsteg leder till att den enda av de opriorite-
rade borgenärerna som anses skyddsvärd är staten.  

Enligt min uppfattning har visserligen inte alla borgenärer samma skyddsvärde vilket 
leder till att alla inte kan ha lika rätt. Däremot är det min uppfattning att på grund av 
statens ställning och möjligheter så medför det att staten inte skall ha det skyddsvärde 
som många andra borgenärer behöver. Precis som diskuterats genomgående så är det 
ett faktum att staten har många fler gäldenärer och svårigheter att kontrollera gälde-
närernas solvens.356 Detta skall däremot inte, enligt min uppfattning, leda till resulta-
tet att övriga borgenärer riskerar att bli utan utdelning i en konkurs vilket kan ske ef-
tersom staten har så många sätt att utfå betalning på. 

Sammanfattningsvis, med hänvisning till ovanstående analys, så är min slutsats att 
syftet med FRL inte blivit uppfyllt. Det avsteg som skett för arbetstagarnas skull i 
och med lönegarantin är, enligt min slutsats, motiverat med anledning av det skydds-
värde som arbetstagarna enligt min uppfattning har. Faktum kvarstår att olika ford-
ringar har olika skyddsvärde vilket resulterar i att vissa borgenärer, som till exempel 
lönetagare, skall ha större rätt än till exempel leverantörer som har en annan möjlig-
het att skydda sig på och jämna ut förluster på. Däremot anser jag att de avsteg som 
skett från syftet vad gäller statens fördelar inte är motiverade. Staten har genom åter-
vinningsförbudet och ställföreträdaransvaret ett alldeles för stort övertag i jämförelse 
med övriga borgenärer. Enligt min uppfattning borde statens möjligheter att erhålla 
betalning för sina utestående fordringar minska för att det någon gång skall vara möj-
ligt att närma sig syftet att alla borgenärer skall ha lika rätt. Som det ser ut idag med 
statens alla möjligheter att erhålla betalning så är staten den enda som framstår som 
skyddsvärd. Även om det alltid kommer att finnas en skillnad i skyddsvärde mellan 
olika borgenärer och dess fordringar så är det ändå i FRL som uppdelningen mellan 
olika fordringar skall ske.  
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355 Se kap. 2.3. 
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