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 II 

SAMMANFATTNING 
 

I takt med att antalet företag ökar i Sverige, ökar dessvärre också antalet konkurser. Under 2018 

ökade antalet konkurser med 18 % jämfört med föregående år.1 Det bakomliggande syftet med 

konkursförfarandet är att konkursboets samlade egendom ska fördelas mellan borgenärerna 

enligt en förutbestämd turordning. Det är inte bara den samlade egendomen som finns i 

konkursboet vid tidpunkten för konkursutbrottet som kan fördelas; konkursförvaltaren har en 

möjlighet, om än i begränsad omfattning, att återvinna viss egendom tillbaka till konkursboet. 

 

Regelverket som styr återvinning i konkurs återfinns i 4 kap. konkurslagen2 (KonkL). Den 

allmänna återvinningsregeln i 5 § innehåller ett subjektivt rekvisit i form av ett ondtrosrekvisit. 

Det krävs alltså att medkontrahenten var i ond tro, i första hand beträffande gäldenärens 

insolvens, för att en rättshandling ska kunna återvinnas. Med anledning härav uppstår således 

frågan huruvida medkontrahenten har någon undersökningsplikt avseende gäldenärens 

insolvens.  

 

Förekomsten av medkontrahentens undersökningsplikt var länge osäker och föremål för 

diskussion i den juridiska doktrinen. I en dom från 2017 konstaterade HD att det i vissa fall kan 

finnas en undersökningsplikt för medkontrahenten.3 I framställningen genomförs en närmare 

analys av framförallt i vilka fall undersökningsplikten aktualiseras, men även frågan om vilka 

åtgärder som plikten medför berörs. 

 

Framställningens slutsats landar i att undersökningsplikten kan uppfattas på två sätt. Antingen 

kan plikten uppfattas som en sorts förlängning av ondtrosrekvisitet eller som ett verktyg för att 

avgöra huruvida ond tro föreligger. Mycket talar dock för att undersökningsplikten snarare ska 

ses som ett mätverktyg för att kunna avgöra huruvida medkontrahenten var i ond tro, främst 

beträffande gäldenärens insolvens. 

 
  

                                                 
1 Se UC, Konkursstatistik. 
2 Konkurslag (1987:672). 
3 NJA 2017 s. 882. Rättsfallet presenteras under kapitel 4. 
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1 INLEDNING 
 

1.1 Problembakgrund 
Ett beslut om konkurs meddelas av tingsrätten, efter att en skriftlig ansökan om sådan inkommit 

från antingen gäldenären själv eller någon av dennes borgenärer.4 I samband med att konkursen 

meddelas utser tingsrätten samtidigt en konkursförvaltare, i enlighet med 2 kap. 24 § 2 p. 

KonkL. Konkursförvaltarens uppgift går främst ut på att fördela konkursboets samlade 

tillgångar, enligt en på förhand bestämd turordning. I förmånsrättslagen5 (FRL) regleras 

turordningen enligt vilken konkursboets borgenärer ska erhålla betalning för sina fordringar 

mot konkursboet. Vilka tillgångar som ska anses ingå i ett konkursbo styrs huvudsakligen av 3 

kap. 3 § KonkL. Däri stadgas att all egendom, som vid tillfället för när konkursbeslutet 

meddelades tillhörde gäldenären, ska räknas som konkursboets egendom. I nämnda paragrafs 

andra stycke görs ett tillägg som medför att konkursförvaltaren ges en justeringsmöjlighet 

gällande vilka tillgångar som ska räknas in i konkursboet. Konkursförvaltaren kan nämligen 

återvinna viss egendom tillbaka till konkursboet, enligt reglerna i 4 kap. KonkL. Med 

återvinning menas att en i och för sig sakrättsligt giltig rättshandling (exempelvis betalning eller 

gåva) går tillbaka till konkursboet.6 Ett åsidosättande av den sakrättsliga regleringen är en 

mycket ingripande åtgärd och kan därför sägas utgöra en orsak till det höga krav som uppställs 

för att få till stånd en återvinningstransaktion. 

 

Återvinningsreglerna kan delas upp i en allmän regel, följt av ett antal regler som tar sikte på 

specifika typer av transaktioner och överföringar.7 Den allmänna regeln kan tillämpas för 

återvinning av alla typer av rättshandlingar, även sådana som omfattas av någon av de 

materiella reglerna i 4 kap. 6–13 §§ KonkL.8 Regleringen i 4 kap. 5 § KonkL innehåller flera 

rekvisit som samtliga måste vara uppfyllda för att en rättshandling med stöd av paragrafen ska 

kunna återvinnas till konkursboet. Rekvisiten, som är sex till antalet, utgörs av rättshandlings-

rekvisitet, otillbörlighetsrekvisitet, nackdelsrekvisitet, insolvensrekvisitet, ondtrosrekvisitet 

                                                 
4 Mellqvist & Welamson, Konkurs och annan insolvensrätt, s. 45. 
5 Förmånsrättslag (1970:979). 
6 Mellqvist & Welamson, Konkurs och annan insolvensrätt, s. 104 f. 
7 Bland de specifika reglerna kan t.ex. nämnas 4 kap. 6 § KonkL som berör återvinning av gåva, 7 § om 
återvinning av bodelning och 8 § om återvinning av lön, arvode och pension.  
8 SOU 1983:60 s. 81. 
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och fristrekvisitet.9 Regeln i 4 kap. 5 § särskiljer sig från de övriga återvinningsparagraferna 

genom att det är den enda regeln som innehåller ett s.k. subjektivt rekvisit. Det subjektiva 

rekvisitet innebär att det uppställs krav på motpartens onda tro för att en rättshandling ska kunna 

återvinnas med hjälp av bestämmelsen.10 

 

Kravet i 4 kap. 5 § KonkL gällande ond tro är formulerat som ”den andre kände till eller borde 

ha känt till”. Eftersom att lagstiftaren har valt att använda uttrycket borde ha känt till, krävs det 

därmed inte att medkontrahenten hade någon faktisk vetskap om bland annat gäldenärens 

insolvens. Vad som däremot inte är lika självklart är vilken typ av insikt eller vetskap hos 

medkontrahenten formuleringen kan anses ge uttryck för. I den juridiska doktrinen har det 

sedan tidigare förekommit diskussioner angående förekomsten av en eventuell undersöknings-

plikt för medkontrahenter gällande bland annat gäldenärens insolvens.11 Det var dock länge 

osäkert dels huruvida en sådan undersökningsplikt skulle anses föreligga, dels innebörden av 

densamma. Genom en dom meddelad i november 2017 fastställde Högsta domstolen (HD) att 

en medkontrahent i vissa fall kan ha en undersökningsplikt beträffande gäldenärens insolvens.12 

Av HD:s domskäl i målet framgår att en undersökningsplikt inte per automatik anses åligga 

medkontrahenten att företa, men att det i vissa situationer förekommer att en sådan plikt 

föreligger.  

 

Det torde vara av intresse för en medkontrahent att känna till följande. För det första att det 

överhuvudtaget kan åligga vederbörande att fullfölja en undersökningsplikt. För det andra i 

vilken eller vilka situationer denna undersökningsplikt bör fullföljas. För det tredje kan det vara 

önskvärt att känna till vilka åtgärder som bör genomföras för att medkontrahentens 

undersökningsplikt ska anses fullföljd. Genom att på förhand inneha vetskap om dessa 

förutsättningar, ges medkontrahenten en möjlighet att minska risken för en 

återvinningssituation till dennes nackdel och förutsebarheten ökar för samtliga berörda parter. 

 

                                                 
9 Mellqvist & Welamson, Konkurs och annan insolvensrätt, s. 116; Renman, Återvinning enligt 4 kap. 
konkurslagen: en process- och insolvensrättslig manual, s. 124 f. 
10 Lennander, Återvinning i konkurs, s. 155. 
11 Främst Lennander, Återvinning i konkurs, s. 159 ff., men även Renman, Återvinning enligt 4 kap. 
konkurslagen: en process- och insolvensrättslig manual, s. 144. 
12 Se HD:s domskäl i NJA 2017 s. 882 eller i framställningens fjärde kapitel.  
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1.2 Problemformulering 
I. När anses en undersökningsplikt föreligga för en medkontrahent angående gäldenärens 

insolvens? 

II. Inom vilka ramar bör en sådan undersökning genomföras, dvs. vilka undersöknings-

åtgärder kan motiveras att medkontrahenten vidtar? 

III. Hur långtgående är medkontrahentens undersökningsplikt i förhållande till andra former 

av undersökningsplikter? 

 

1.3 Syfte 
Med anledning av det som återges i problembakgrunden är syftet med framställningen främst 

att redogöra för i vilka situationer en medkontrahent kan anses ha en undersökningsplikt 

gällande gäldenärens insolvens. Ytterligare ett syfte är att utröna innebörden av denna plikt, 

med andra ord vilka åtgärder som kan förväntas att medkontrahenten vidtar, för att dennes 

undersökningsplikt ska anses vara fullgjord. Ett tredje syfte består i att analysera hur 

medkontrahentens undersökningsplikt förhåller sig till undersökningsplikter inom andra 

rättsområden, för att belysa skillnader, likheter eller om det rent av finns motsättningar mellan 

dem. 

 

Min förhoppning med framställningen är att den ska bidra till värdefulla insikter, gällande 

medkontrahenters undersökningsplikt beträffande gäldenärers insolvens, för personer som 

besitter grundläggande juridiska kunskaper. Mot bakgrund av detta kommer därför en 

översiktlig genomgång av återvinningsförfarande inledningsvis att presenteras, för att därefter 

närmare kunna analysera innebörden av undersökningsplikten.  

 

1.4 Metod och material 
Med metod åsyftas på vilket sätt författaren har gått till väga för att besvara den valda 

problemformuleringen. I uppsatsen kommer metoden till stor del utgöras av en traditionell 

juridisk metod, som även kan benämnas rättsdogmatisk metod om man så vill. Innebörden av 

rättsdogmatisk metod har varit föremål för diskussion ett inte ringa antal gånger tidigare och 

hur begreppet kan, eller ska, tolkas råder det delade meningar om. Bland annat har Jan 

Kleineman13 belyst detta problem och anser att det för tydlighetens skull istället är bättre att 

                                                 
13 Professor i civilrätt vid Stockholms universitet. 
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beskriva hur författaren konkret har gått tillväga för att besvara sin frågeställning.14 Att närmare 

redogöra för begreppet rättsdogmatisk metod är därmed inget som jag har för avsikt att göra i 

denna framställning. En kortare genomgång kommer likväl att göras för att förse läsaren med 

vissa grundläggande delar av metoden. 

 

Med traditionell juridisk metod förstås vanligen att både författningstext, förarbeten, rättspraxis 

och doktrin studeras för att på så sätt nå framgång med att besvara den valda frågeställningen.15 

Genom att studera och systematisera de olika nivåerna av rättskällor syftar den rättsdogmatiska 

metoden till att fastställa de lege lata, som är den latinska benämningen för gällande rätt.16 Den 

rättsdogmatiska metodens syfte kan i sin tur delas in i två underliggande delsyften som innebär 

dels att beskriva gällande rätt, dels att systematisera densamma.17 

 

För att besvara frågeställningen har jag valt att använda mig av olika nivåer av rättskällor. 

Materialet som studeras inkluderar författningstext, förarbeten, rättspraxis och juridisk doktrin. 

Dessa delar ingår vanligen i den klassiska rättskälleläran.18 För att framställningen ska innehålla 

flera lager har jag valt att i olika grad beakta de olika delarna av rättskälleläran. Vid besvarandet 

av juridiska spörsmål utgörs grunden i vanliga fall av författningstext. Inte sällan är dock enbart 

själva författningstextens formulering tillräcklig, utan ytterligare vägledning kan behöva 

inhämtas från förarbetena till densamma. Av samma anledning har jag valt att använda mig av 

propositioner och utredningar för att nå framgång med att besvara frågeställningen. Vad gäller 

tillgången på rättspraxis inom området synes den vara tämligen begränsad. Undersöknings-

plikten omnämns i få rättsfall; det är snarare bevisfrågan som är föremål för bedömning i 

domstol. Central för framställningen är dock rättsfallet NJA 2017 s. 882, där HD behandlar 

frågan om undersökningsplikt.19 Av den juridiska doktrinen som kommer att beaktas kan 

särskilt nämnas Gertrud Lennanders20 omfattande monografi Återvinning i konkurs och Hans 

                                                 
14 Kleineman, Rättsdogmatisk metod, i Nääv & Zamboni (red.), Juridisk metodlära, s. 21. 
15 Se Kellgren & Holm, Att skriva uppsats i rättsvetenskap: råd och reflektioner, s. 47 och Lehrberg, Praktisk 
juridisk metod, s. 203 f.  
16 Peczenik, Juridikens teori och metod: en introduktion till allmän rättslära, s. 33. 
17 Sandgren, Rättsvetenskap för uppsatsförfattare: ämne, material, metod och argumentation, s. 43. 
18 Dahlman, Rätt och rättfärdigande: en tematisk introduktion i allmän rättslära, s. 21 ff. 
19 Det var genom det nämnda rättsfallet som jag fick upp ögonen för ämnet och idén till vad min masteruppsats 
skulle behandla. 
20 Lennander har varit verksam som professor i civilrätt vid Stockholms universitet och var justitieråd i HD 
1992–2010. Lennander har även författat kommentarer till konkurslagen. 
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Renmans21 mer praktiskt inriktade Återvinning enligt 4 kap. konkurslagen: En process- och 

insolvensrättslig manual. 

 

Undersökningsplikt är inget nytt fenomen inom juridiken, utan förekommer på flera 

rättsområden, främst i samband med förvärvssituationer.22 Av den anledningen kommer 

uppsatsen även innehålla inslag av en komparativ metod. Den traditionella definitionen av 

komparativ metod i juridiska sammanhang utgörs av en jämförelse mellan gällande rätt i två 

eller flera länder.23 Med inslag av komparativ metod syftar jag till att en jämförelse kommer att 

ske mellan former av undersökningsplikter som förekommer inom andra rättsområden för att 

på så sätt finna både likheter och skillnader med medkontrahentens undersökningsplikt 

avseende gäldenärens insolvens. Således utgör jämförelsen mellan de olika varianterna av 

undersökningsplikt inte en ren komparativ metod; den behandlar inte olika länders gällande 

rätt.  

 

1.5 Avgränsning 
En undersökningsplikt kan sägas utgöra ett led i ondtrosrekvisitet, även kallat det subjektiva 

rekvisitet, som följer av 4 kap. 5 § KonkL. Kravet på ond tro vid återvinning i konkurs återfinns 

enbart i just 4 kap. 5 §, varför det är naturligt att av detta skäl inte närmare undersöka de övriga 

återvinningsmöjligheterna som KonkL:s fjärde kapitel påbjuder.24 En översiktlig genomgång 

av återvinningsförfarandet, vari de övriga materiella reglerna presenteras, är dock på sin plats. 

Detta för att lättare kunna placera innebörden och betydelsen av 4 kap. 5 § och dess subjektiva 

rekvisit i ett sammanhang.  

 

Som framställningen kommer att beröra omfattar det subjektiva rekvisitet i 4 kap. 5 § KonkL 

samtliga av de andra rekvisiten som paragrafen innehåller. Likväl kommer främst 

undersökningsplikten beträffande gäldenärens insolvens vara föremål för analys, av den 

anledning att det är den frågan som är central för bedömningen av om det subjektiva rekvisitet 

anses uppfyllt eller inte. Vanligen innebär det att om ond tro angående insolvens föreligger, 

anses även ond tro beträffande övriga rekvisit också föreligga. Med anledning härav kommer 

inte undersökningsplikten angående de övriga rekvisiten att analyseras närmare. 

                                                 
21 Renman är specialiserad på insolvens- och krediträtt och parter vid advokatfirman Hamilton i Stockholm. 
22 T.ex. vid förvärv av fast egendom, enligt 4 kap. 19 § JB och förvärv av lös egendom, enligt 20 § KöpL. 
23 Sandgren, Rättsvetenskap för uppsatsförfattare: ämne, material, metod och argumentation, s. 54. 
24 Se 4 kap. 6–13 §§ KonkL.  
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1.6 Disposition 
Framställningen kommer att disponeras enligt följande. I det andra (2) kapitlet, som inleder 

framställningens deskriptiva del, ges läsaren en allmän genomgång av återvinningsförfarandet 

vid konkurser. Kapitlet kommer att behandla återvinningsförfarande vid konkurs i allmänhet 

och den generella återvinningsregeln i 4 kap. 5 § KonkL i synnerhet. Delen som redogör för 

den generella återvinningsregeln kommer till en början beskriva regeln på ett övergripande 

plan, för att sedan övergå till att behandla de olika rekvisiten var för sig.  

 

Det tredje (3) kapitlet kommer att behandla varianter av undersökningsplikt som redan 

förekommer inom andra juridiska områden. Centrala bland dessa är undersökningsplikt vid köp 

av fastighet, som följer av 4 kap. 19 § jordabalken25 (JB), undersökningsplikt vid köp av lös 

egendom, vilket följer av 20 § köplagen26 (KöpL) och bedömningen av god tro och 

undersökningsplikt enligt godtrosförvärvslagen27 (GFL). Undersökningsplikten i samband med 

köp av fast egendom utgör ett av de tydligaste exemplen på när en sådan plikt föreligger. Av 

den anledningen anser jag det vara intressant att analysera hur långtgående medkontrahentens 

undersökningsplikt är i förhållande till den undersökningsplikt som åvilar köparen av fast 

egendom. Likt en form av motpol till undersökningsplikt vid köp av fast egendom finns en 

liknande plikt som gäller vid köp av lös egendom. Eftersom undersökningsplikten vid köp av 

fast respektive lös egendom har samma utgångspunkt samtidigt som de skiljer sig ifrån 

varandra, är det min förhoppning att de båda delarna tillsammans bidrar till en intressant 

komparation. Den jämförelse som kanske kan bidra mest till en intressant och spännande analys 

är den mellan medkontrahentens undersökningsplikt och undersökningsplikten som finns i 

samband med godtrosförvärv av lösöre enligt GFL. En anledning till att jämföra dessa former 

av undersökningsplikter med varandra är för att utröna huruvida det föreligger någon form av 

intressekonflikt mellan dem och hur den kan lösas i så fall. För att inte riskera att läsaren 

upplever köp av både fast och lös egendom samt GFL:s funktion som främmande, ges en 

matnyttig introduktion till respektive område. Genomgången av respektive område kommer 

dock vara koncentrerad, för att inte riskera att urholka kärnan i uppsatsen på ett otjänligt vis. 

 

Eftersom framställningens problemformulering har sin grund i rättsfallet NJA 2017 s. 882 

kommer rättsfallet att presenteras inom delen för referensramen. Detta för att rättsfallet, främst 

                                                 
25 Jordabalk (1970:994). 
26 Köplag (1990:931). 
27 Lag (1986:796) om godtrosförvärv av lösöre. 
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HD:s domskäl, ska kunna vävas in på ett naturligt sätt i den stundande analysdelen. Rättsfallet 

redogörs för i det fjärde (4) kapitlet. 

 

Huvuddelen av analysen, vilken bygger på referensramens 2–4 kap., kommer att äga rum i det 

femte (5) kapitlet. Den genomförda analysen kommer sedan mynna ut i uppsatsens slutsatser, 

som avser besvara den valda problemformuleringen. Konklusionen av uppsatsen kommer till 

uttryck i framställningens sjätte (6) och avslutande del. 

  



 14 

2 ÅTERVINNING I KONKURS 
 

2.1 Allmänt om återvinning i konkurs 

2.1.1 Återvinningsförfarandet 

En konkurs kan sägas ha flera funktioner. När en gäldenär har blivit insolvent och ett 

konkursbeslut meddelats av tingsrätten, är huvuduppgiften för konkursförvaltaren att fördela 

gäldenärens (konkursboets) samtliga tillgångar till borgenärerna, enligt turordnings-

bestämmelserna i FRL.28 Syftet med FRL är att på förhand reglera hur betalningsanspråken, 

som i många fall konkurrerar mot varandra, ska kunna tillgodoses. Alla borgenärer ska 

behandlas lika vid gäldenärens konkurs, vilket följer av likabehandlingsprincipen.29 Principen 

innebär att om flera borgenärer inte kan erhålla full betalning ur konkursboets samlade 

tillgångar, ska de erhålla utdelning proportionellt i förhållande till deras fordran. På så sätt bär 

hela borgenärskollektivet förlusten proportionellt.30 

 

Av avgörande betydelse är tidpunkten31 för konkursbeslut; efter beslutet ska utdelning ske 

enligt FRL. Att exempelvis genom avtal mellan konkursboet och borgenären åsidosätta 

regleringen i FRL, till nackdel för någon borgenär, är utan verkan. Genom att tillämpa vad som 

brukas beskrivas som en frysningsprincip, är tanken att försöka hindra att en kapplöpning sker 

mellan borgenärerna.32 Frysningsprincipen innebär att företagets tillgångar och skulder fryses 

för att på så sätt lättare kunna avgöra dels vilka tillgångar som finns, dels vilken borgenär som 

har rätt till vad.33 Avvikande från frysningsprincipen är dock återvinningsförfarandet, i och med 

att rättshandlingar som när de väl företogs var sakrättsligt giltiga, i efterhand kan återgå tillbaka 

till konkursboet. Konkursen får därmed en retroaktiv effekt i och med återvinningen.  

 

För att en återvinningssituation ska bli aktuell, krävs det att det rör sig om en sakrättsligt giltig 

rättshandling som konkursförvaltaren önskar återvinna tillbaka till konkursboet. Är 

rättshandlingen i fråga inte sakrättsligt giltig, dvs. att motparten saknar sakrättsligt skydd, kan 

                                                 
28 Se 1 § FRL. 
29 Par conditio creditorum är latin för likabehandling av borgenärer. 
30 Mellqvist & Welamson, Konkurs och annan insolvensrätt, s. 28. 
31 Tidpunkten för konkursbeslutet utgörs av när konkursansökan bifalls. I de fall gäldenären har lämnat in 
ansökan om konkurs till tingsrätten, ska rätten genast pröva ansökan, enligt 2 kap. 14 § KonkL. 
32 SOU 1983:60 s. 33. 
33 Se t.ex. NJA 2010 s. 454 p. 9 i HD:s domskäl. 
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rättshandlingen istället återgå på just den grunden.34 Ett exempel på när en situation som denna 

kan bli aktuell är om en leverantör som saknar ett sakrättsligt giltigt återtagandeförbehåll för en 

levererad maskin, trots detta har återtagit maskinen efter konkursutbrottet. Konkursförvaltaren 

behöver i så fall inte återvinna maskinen till konkursboet, eftersom denna kan återgå på den 

grund att leverantören inte har erhållit sakrättsligt skydd avseende den levererade maskinen. 

 

I normalfallet är det konkursförvaltaren, i egenskap av återvinningskärande, som har 

bevisbördan för att visa att förutsättningarna för yrkad återvinning föreligger.35 Placeringen av 

bevisbördan hos konkursförvaltaren är förenlig med huvudprincipen om att den som påstår 

något vid ett tvistemål samtidigt anses ha bevisbördan för samma påstående. Bevisbördan kan 

även hoppa mellan parterna under processens gång, med hänsyn till den bevisning som tidigare 

har lagts fram.36 Ett undantag förekommer dock i de fall som berör återvinning från en 

medkontrahent som anses ingå i närståendekretsen, då är det motparten som ska bevisa att han 

eller hon inte insåg eller borde ha insett bland annat att gäldenären var insolvent.37 Av 4 kap. 5 

§ 2 st. KonkL framgår att det presumeras att en närstående person till gäldenären är i ond tro. 

För att bryta presumtionen är det tillräckligt att den närstående gör sannolikt, vilket följer av 

samma paragraf, att vederbörande inte var i ond tro. Att göra sannolikt att medkontrahenten 

inte var i ond tro är inte lika med att den samme var i god tro.38 

 

Den finns även vissa rättshandlingar som inte kan återvinnas till konkursboet, vilket följer av 

återvinningsförbudet i 4 kap. 1 § 2 st. KonkL. Återvinningsförbudet tar sikte på dels vissa typer 

av skatter39 och tull samt ränta på dessa, dels förmånsrätt eller underhållsbetalning som följer 

av äktenskaps- eller föräldrabalken.40 Förbudet mot återvinning av nyss nämnda skatter och 

dylikt gäller enbart den del som har förfallit till betalning. Därför kan en förtidsbetalning av 

dessa skatter m.m. återvinnas som vanligt.41 

 

                                                 
34 SOU 1983:60 s. 34. Exempelvis kan ett avtal angripas med ogiltighetsreglerna i 3 kap. lag (1915:218) om 
avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område (AvtL). 
35 Lennander, Återvinning i konkurs, s. 142. 
36 Palmér & Savin, Konkurslagen, 4 kap. återvinning till konkursbo, bevisbördan. 
37 Lennander, Återvinning i konkurs, s. 142. 
38 Prop. 1986/87:90 s. 130 f.  
39 Skatterna i fråga är de skatter och avgifter som följer av skatteförfarandelagen (2011:1244), 
vägtrafikskattelagen (2006:227) och lag (2006:228) med särskilda bestämmelser om fordonsskatt. 
40 Återvinningsförbud för skatt, tull och dess räntekostnader följer av 4 kap. 1 § 1 p. KonkL, medan förmånsrätt 
respektive underhållsbetalning enligt äktenskaps- eller föräldrabalken följer av samma paragrafs 2 p. 
41 Renman, Återvinning enligt 4 kap. konkurslagen: en process- och insolvensrättslig manual, s. 55. 
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2.1.2 Verkan av återvinning 

Hittills kan vi konstatera att 3 kap. 3 § 2 st. KonkL föreskriver att konkursförvaltaren genom 

återvinningsförfarandet ges en möjlighet att delvis justera vilka tillgångar som ska inräknas till 

konkursboets egendom, genom att vissa rättshandlingar kan återgå till konkursboet.42 I 4 kap. 

14 § KonkL stadgas att ”den egendom som gäldenären har utgett återbäras till konkursboet”. 

Formuleringen ”den egendom” innebär att det, så lång det är möjligt, är samma egendom som 

ska återgå. Är det frågan om betalning med pengar är det givetvis inte samma sedlar och mynt 

som ska återgå.43 Det är även av vikt att belysa att genom återvinning återgår rättshandlingen 

(t.ex. betalningen) till konkursboet och inte till konkursgäldenären.44 Renman45 beskriver 

förfarandet vid återvinning som ”ett på lag grundat anspråk, närmast av utomobligatorisk 

karaktär”.46 Efter genomförd återvinning har konkursboets tillgångar ökat, vilket i sin tur 

medför att borgenärerna har större möjlighet att erhålla full täckning för sina fordringar. 

 

Vid återvinning avseende avtal mellan gäldenären och dennes avtalspart är det också fråga om 

att det är prestationerna som ska gå åter. Det innebär att avtalsförhållandet parterna emellan 

fortfarande består. Vid återvinning ogiltigförklaras aldrig avtalet eller avtalsförhållandet som 

sådant, utan de rättigheter och skyldigheter som avtalet medför för parterna är fortfarande 

bestående.47 Om en återvinningstalan gällande ett avtal medför att betalning återgår till 

konkursboet från en borgenär, innebär det samtidigt att borgenären på nytt har en fordran som 

kan göras gällande i konkursen. Borgenärens nya fordran kommer behandlas på samma sätt 

som liknande fordringar i konkursen.48  

 

2.1.3 Strukturen beträffande 4 kap. KonkL 

Regleringen om återvinning i konkurs återfinns i 4 kap. KonkL. Kapitlet inleds med 

gemensamma bestämmelser i 1–4 §§, som bland annat redogör för uttryck som fristdag (2 §) 

och närstående (3 §). Begreppet fristdag är av betydelse för hur återvinningsfrister ska beräknas 

och begreppet närstående spelar roll vid fastställandet av vilka personer som ska anses ingå i 

närståendekretsen. Enligt KonkL finns det tre huvudkategorier av närstående till en 

                                                 
42 Jfr dock återvinningsförbudet i 4 kap. 1 § 2 st. KonkL. 
43 Prop. 1975:6 s. 238. 
44 Se formuleringen i 4 kap. 14 § 1 st. KonkL. 
45 Renman är specialiserad på insolvens- och krediträtt och parter vid advokatfirman Hamilton. 
46 Renman, Återvinning enligt 4 kap. konkurslagen: en process- och insolvensrättslig manual, s. 91. 
47 Se HD:s domskäl i NJA 2010 s. 734.  
48 Se vidare 4 kap. 21 § KonkL. 
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näringsidkare eller juridisk person.49 I den första kategorin ingår personer som genom 

andelsrätt, eller liknande, har ”en väsentlig gemenskap med […] den juridiska personen”.50 I 

den andra kategorin återfinns personer som är närstående, enligt definitionen i 4 kap. 3 § 1 st. 

KonkL, till personer som tillhör den första kategorin. Den tredje och sista kategorin utgörs av 

personer som har en ledande ställning eller på annat sätt har inflytande över verksamheten som 

den juridiska personen bedriver.51 Närståendekretsen kan komma att utvidgas ytterligare genom 

att 4 kap. 3 § 2 st. 4 p. KonkL anger att även närstående till de som anges enligt 1–3 p. ska 

inräknas. 

 

I 4 kap. 5 § KonkL återfinns den allmänna återvinningsregeln,52 som återföljs av special-

regleringarna i 6–13 §§. Den allmänna regeln kan därtill tillämpas för återvinning av alla typer 

av rättshandlingar, även sådana som omfattas av någon specialregel.53 Specialregleringen rör 

frågor om återvinning av specifika typer av rättshandlingar, exempelvis 6 § om återvinning av 

gåva, 7 § om bodelning, 8 § om lön, arvode eller pension. Verkan av återvinning regleras i 14–

18 §§ och frågor om talan om återvinning m.m. behandlas i 19–21 §§. 

 

2.2 Särskilt om den allmänna återvinningsregeln i 4 kap. 5 § KonkL 

2.2.1 Inledning 

Regeln som återfinns i 4 kap. 5 § KonkL brukar kallas den allmänna återvinningsregeln.54 

Anledningen till att regeln har fått just det namnet är att regeln är generell och kan tillämpas för 

återvinning även om förutsättningarna för att tillämpa någon specialregel föreligger.55 Skäl som 

talar för att använda sig av den allmänna återvinningsregeln istället för någon av specialreglerna 

är att tidsfristen är längre och rättsföljderna i viss mån är mer fördelaktiga, avseende exempelvis 

ränta och avkastning.56 Återvinning av en rättshandling, med stöd av 4 kap. 5 § KonkL kan ske 

om rättshandlingen företogs inom en tidsperiod på fem år räknat från den s.k. fristdagen57, vilket 

kan jämföras med exempelvis återvinning av gåva, som enligt huvudregeln kan återvinnas inom 

sex månader från det att gåvan fullbordades, enligt 4 kap. 6 § 1 men. KonkL. Vilken tidsfrist 

                                                 
49 Märk dock att konkurslagens definition av närstående skiljer sig från definitionen som återfinns i FRL, jfr NJA 
1997 s. 299. 
50 Enligt 4 kap. 3 § 2 st. 1 p. KonkL. 
51 Enligt 4 kap. 3 § 2 st. 2–3 p. KonkL.  
52 Regeln redogörs för närmare i avsnitt 2.2. 
53 SOU 1983:60 s. 81. 
54 Bl.a. Mellqvist & Welamson benämner dock regeln som ”den subjektiva återvinningsregeln”. 
55 Prop. 1975:6 s. 205. 
56 Prop. 1986/87:90 s. 30. 
57 Se vidare under avsnitt 2.2.6. 
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som gäller för återvinning enligt specialreglerna framgår av respektive bestämmelse.58 

Paragrafen fick sin nuvarande utformning efter den reform av KonkL som skedde 1975.59 Den 

allmänna återvinningsregeln särskiljer sig från de övriga reglerna i och med att det är den enda 

regeln som uppställer krav på täckning av ett subjektivt rekvisit för att en återvinning på den 

grunden ska komma till stånd. Det subjektiva rekvisitet tar sig uttryck i form av ett 

ondtrosrekvisit, som är vanligt förekommande inom förmögenhetsrätten.60  

Den allmänna återvinningsregeln innehåller totalt sex stycken rekvisit, som samtliga61 måste 

vara uppfyllda för att konkursförvaltaren med hjälp av bestämmelsen i 4 kap. 5 § KonkL ska 

kunna återvinna en rättshandling tillbaka till konkursboet. Samtliga rekvisit kommer nedan att 

redogöras för noggrannare. För att rekvisiten i paragrafen inte ska upplevas som lösryckta ur 

sitt sammanhang, har jag valt att återge 4 kap. 5 § KonkL i dess helhet:  

 
”En rättshandling, varigenom på ett otillbörligt sätt en viss borgenär har gynnats framför 

andra eller gäldenärens egendom har undandragits borgenärerna eller hans skulder har 

ökats, går åter, om gäldenären var eller genom förfarandet, ensamt eller i förening med 

annan omständighet, blev insolvent samt den andre kände till eller borde ha känt till 

gäldenärens insolvens och de omständigheter som gjorde rättshandlingen otillbörlig. 

 Närstående till gäldenären skall anses ha sådan kännedom som anges i första 

stycket, om det inte görs sannolikt att han varken hade eller borde ha sådan kännedom. 

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

den gällt någon närstående till gäldenären.”  

 

2.2.2 Rättshandlingsrekvisitet 

Till skillnad från de övriga specialreglerna om återvinning som erbjuds, kan konkursförvaltaren 

med stöd av 4 kap. 5 § KonkL återvinna en rättshandling. Begreppet rättshandling har en bred 

innebörd, som innefattar olika typer av handlingar och därmed inte är lika begränsande som de 

övriga specialreglerna som exempelvis kan åsyfta återvinning av gåva, som föreskrivs i 6 §. 

Frågan om vilka handlingar som begreppet rättshandling omfattar kan få delvis olika svar, 

beroende på vem som tillfrågas. Enligt SOU 1970:75 är avtal, köp, gåva, bodelning, och 

                                                 
58 Se 4 kap. 6–13 §§ KonkL.  
59 Jfr motsvarande bestämmelse i 30 § konkurslag (1921:225). Genom 1975 års reform ändrades bland annat 
återvinningsmöjligheterna från personer inom närståendekretsen och tidsfristerna förlängdes. Dagens konkurslag 
trädde i kraft den 11 juni 1987. 
60 Se vidare under avsnitt 2.2.5. 
61 Att samtliga rekvisit måste ha täckning för att en bestämmelse ska kunna tillämpas benämns ofta som 
kumulativa rekvisit. 
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betalning att se som rättshandlingar.62 Även hävningsförklaring omfattas av rättshandlings-

rekvisitet, men det finns argument som talar både för och emot att hävningsförklaringar63 kan 

återvinnas. Enligt Mikael Möller64 torde hävningsförklaringar kunna återvinnas med stöd av 

den allmänna återvinningsregeln, men även genom specialregeln i 4 kap. 10 § om återvinning 

av betalningar.65 Jenny Söderlund66 anser däremot att hävningsförklaringar inte kan återvinnas, 

eftersom hon menar att nackdelsrekvisitet i så fall inte är uppfyllt.67 

 

Uttrycket rättshandling omfattar inte bara vanliga onerösa avtal, utan även ensidiga 

rättshandlingar, exempelvis borgensförbindelser.68 Rekvisitet tar sikte på att det endast ska vara 

fråga om en rättshandling som ska återvinnas, men det innehåller inget krav på vem som ska ha 

företagit själva rättshandlingen.69 Det sagda medför att det inte är avgörande att gäldenären har 

företagit rättshandlingen för att rekvisitet ska anses uppfyllt, utan det är tillräckligt att någon 

annan har gjort det för gäldenärens räkning exempelvis. Det förekommer även fall där en 

borgenär har företagit en rättshandling, vanligen genom kvittning, för att på så sätt gynna sig 

själv framför borgenärskollektivet. Även rättshandlingar av sådan karaktär kan återvinnas med 

stöd av 4 kap. 5 § KonkL, om även övriga rekvisit är uppfyllda.70 

 

2.2.3 Otillbörlighetsrekvisitet 

Det andra rekvisitet som måste vara uppfyllt för att konkursförvaltaren ska få till stånd en 

återvinning med stöd av den allmänna återvinningsregeln är otillbörlighetsrekvisitet. Den 

innersta kärnan för vad som är otillbörligt utgörs av reglerna om brott mot borgenärer i 11 kap. 

brottsbalken71, men rekvisitet i 4 kap. 5 § är mycket vidare till sin omfattning än så.72 För att 

avgöra huruvida otillbörlighetsrekvisitet är uppfyllt, måste handlingen i fråga bedömas i ljuset 

av syftet med återvinningsförfarandet, dvs. att förhindra illojala transaktioner på bekostnad av 

                                                 
62 SOU 1970:75 s. 160. 
63 Möller beskriver hävning som ”ett mellanbegrepp som knyter samman vissa rättsfakta och rättsföljder”, se 
Möller, Om återvinning av hävning, i Höglund (red.), Festskrift till Gösta Walin, s. 418. 
64 Professor i civilrätt vid Uppsala universitet. 
65 Möller, Om återvinning av hävning, i Höglund (red.), Festskrift till Gösta Walin, s. 418 ff. 
66 Söderlund är jur.dr och disputerade från Uppsala universitet med avhandlingen ”Konkursrätten – om 
konkursboet ses som en association i tvångslikvidation med borgenärerna som medlemmar”. 
67 Söderlund, En tes om hävningsklausuler för konkursfallet, i Gernandt, Kleineman & Lindskog (red.), 
Festskrift till Gertrud Lennander, s. 317. 
68 Lehrberg, Återvinningsreglerna och rättshandlingsbegreppet: särskilt om bestämningen av rättshandlingens 
identitet vid beräkningen av återvinningsfristen, i Höglund (red.), Festskrift till Gösta Walin, s. 287. 
69 Prop. 1975:6 s. 205 och SOU 1970:75 s. 160. 
70 Se ex. NJA 1998 s. 487. 
71 Brottsbalk (1962:700). 
72 Prop. 1975:6 s. 204. 
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borgenärerna.73 Lennander har i sin monografi valt att redogöra för otillbörlighetsrekvisitet sist 

av alla, av den anledningen att hon anser att för det fall de övriga rekvisiten är uppfyllda, innebär 

det att även otillbörlighetsrekvisitet sannolikt är uppfyllt, om det inte finns några 

omständigheter som talar emot det.74 Om dessutom något av de andra rekvisiten med god 

marginal är uppfyllt, är det således ett tecken på att likaså otillbörlighetsrekvisitet därigenom 

torde vara uppfyllt. Samspelet mellan otillbörlighetsrekvisitet och uppfyllnadsgraden för de 

övriga rekvisiten fungerar också åt det motsatta hållet. Om något av rekvisiten har en låg 

uppfyllnadsgrad, kan det samtidigt innebära att rättshandlingen inte kan återvinnas, till följd av 

att otillbörlighetsrekvisitet saknar täckning.75 Synonymt med otillbörlig är illojal, ett ord som 

nämns i syftet med återvinningsreglerna – som är att motverka illojala handlingar.76 

 

För att avgöra om en rättshandling är otillbörlig, måste hänsyn tas till de förhållandena som 

rådde när handlingen väl företogs.77 Enligt rättspraxis kan en betalning, som i normala fall 

skulle beskrivas som ordinär, även räknas som otillbörlig, sett till förhållandena som rådde vid 

tidpunkten för betalningen.78 Betalningar med liknande karaktärsdrag förekommer inte minst i 

samband med konkursutbrottet eller den närliggande tiden dessförinnan. Betalningar som i 

vanliga fall är normalt förekommande i en rörelse, kan ses som otillbörliga om dessa sker precis 

innan konkursutbrottet och med syfte att en borgenär gynnas framför någon annan.79  

 

Sammanfattningsvis kan följande konstateras. Att fastställa huruvida otillbörlighetsrekvisitet är 

uppfyllt eller inte är kanske det enklaste av alla rekvisit i paragrafen, mycket eftersom om de 

övriga rekvisiten är uppfyllda medför det samtidigt en stark presumtion för att otillbörlighet 

föreligger. Av samma anledning är det därför motiverat, av framför allt praktiska skäl, att 

undersöka de övriga rekvisiten först för att på så sätt automatiskt erhålla svar på frågan om 

otillbörligheten.  

 

 

                                                 
73 Renman, Återvinning enligt 4 kap. konkurslagen: en process- och insolvensrättslig manual, s. 128. 
74 Se Lennander, Återvinning i konkurs, där återvinning enligt 4 kap. 5 § KonkL inkl. samtliga rekvisit redogörs 
för på s. 138–183 och särskilt om otillbörlighetsrekvisitet s. 162 ff. 
75 Lennander, Återvinning i konkurs, s. 165. 
76 SOU 1983:60 s. 7. 
77 SOU 1970:75 s. 161. 
78 Jfr NJA 1998 s. 487. 
79 Lennander, Återvinning i konkurs, s. 163 f. 
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2.2.4 Nackdelsrekvisitet 

Nackdelsrekvisitet och insolvensrekvistet är i vissa sammanhang hopslagna och går då under 

benämningen skaderekvisitet.80 För tydlighetens skull har jag valt att behandla nackdels-

rekvisitet och insolvensrekvisitet skilda åt, för att på så sätt erhålla en mer nyanserad bild av 

vad respektive rekvisit innebär.  

 

Rekvisitet innebär att rättshandlingen som önskas återvinnas till konkursboet ska ha varit till 

nackdel för borgenärerna för att återvinningstalan ska nå framgång. Detta framgår redan av 

paragrafens ordalydelse. Något som inte framgår direkt av bestämmelsens ordalydelse, men 

däremot av förarbetena, är att rekvisitet är uppfyllt även om borgenärerna har drabbats av en 

indirekt skada.81 Det innebär alltså att det inte krävs att enbart den handling som avses 

återvinnas som ska ha bidragit till skada, utan att det är tillräckligt om handlingen har en del, 

eller bidragande del i skadan. Enligt vad som följer av den rättspraxis som har vuxit fram inom 

området är det tillräckligt med en ökad risk för skada för att rekvisitet likväl kan anses 

uppfyllt.82 Någon faktisk skada behöver alltså inte ha inträffat, så länge det går att visa att det 

funnits en ökad risk för skada. Härigenom skiljer sig nackdelsrekvisitet i 4 kap. 5 § från 

nackdelsrekvisiten i de övriga återvinningsreglerna, genom att det enbart krävs indirekt skada, 

medan övriga återvinningsparagrafer uppställer krav på direkt skada.83 

 

Nackdel för borgenärerna kan i huvudsak ta sig uttryck på tre sätt. Det första innebär att en 

borgenär har gynnats framför någon annan. Med det menas att utdelning till borgenärerna har 

skett på ett sätt som inte är förenligt med turordningsreglerna som föreskrivs i FRL. Det andra 

går ut på att gäldenären har undanhållit egendom från borgenärerna, som hade kunnat användas 

för utbetalning i konkursen. Det kan exempelvis röra sig om egendom som gäldenären själv 

drar nytta av eller som denne ger till någon tredje part, utanför borgenärskretsen. Det tredje och 

sista sättet innebär att gäldenären, som redan befinner sig i en svår situation rent skuldmässigt, 

ådrar sig nya skulder.84 För att rekvisitet ska anses uppfyllt, är det tillräckligt att endast en 

borgenär har drabbats av någon form av nackdel till följd av den rättshandlingen som 

konkursförvaltaren avser återvinna till konkursboet.85  

                                                 
80 Se t.ex. Lennander, Återvinning i konkurs, s. 151. 
81 Prop. 1986/87:90 s. 215. 
82 Se NJA 1983 s. 737. 
83 Renman, Återvinning enligt 4 kap. konkurslagen: en process- och insolvensrättslig manual, s. 134. 
84 Lennander, Återvinning i konkurs, s. 151. 
85 Ibid, s. 102 f. 
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2.2.5 Insolvensrekvisitet 

Med insolvens menas att gäldenären inte kan betala sina skulder vartefter de förfaller och att 

den bristande betalningsförmågan inte enbart är av tillfällig natur.86 En återvinningstalan blir 

aktuell först efter att gäldenären har försatts i konkurs. För att konkursansökan ska beviljas av 

tingsrätten krävs att gäldenären är insolvent.87 Insolvensbedömningen som ska ske i samband 

med återvinning är dock inte densamma som skedde vid konkursbeslutet. Vid återvinnings-

förfarandet ankommer det på konkursförvaltaren att bevisa att gäldenären antingen var eller 

blev insolvent i samband med att rättshandlingen, som nu är föremål för återvinning, företogs. 

Insolvens innebär huvudsakligen att gäldenärens skulder är större än tillgångarna, men för att 

få till stånd en bedömning avseende gäldenärens insolvens är det fler faktorer än enbart 

förhållandet mellan skulder och tillgångar som spelar in. I bedömningen ingår bland annat 

möjligheten för gäldenären att i framtiden införskaffa egendom och beviljas nya krediter.88 

 

För tydlighets skull ska nämnas att det är viktigt att hålla isär begreppet insolvens89 från 

insufficiens och illikviditet, som lätt kan misstas ha samma innebörd, trots att de enbart är 

närbesläktade med varandra. Med insufficiens menas att skuldernas värde överstiger det totala 

värdet av utmätningsbara tillgångar, medan illikviditet syftar till gäldenärens betalnings-

förmåga, dvs. tillgången till pengar eller andra tillgångar som lätt kan omsättas till pengar.90 

Lite förenklat skulle kunna sägas att insolvens därmed inbegriper en blandning av såväl 

insufficiens som illikviditet. Under en begränsad tid kan gäldenären, å ena sidan, vara illikvid 

utan att samtidigt vara insolvent. Å andra sidan övergår gäldenären från att vara illikvid till 

insolvent, om tillståndet inte enbart är tillfälligt. 

 

I likhet med nackdelsrekvisitet som innebär att rättshandlingen inte ensam behöver innebära 

någon nackdel, innebär insolvensrekvisitet inte att rättshandlingen ensam behöver medföra en 

insolvenssituation för gäldenären. Rekvisitet är likväl uppfyllt om den företagna 

rättshandlingen normalt inte skulle ha inneburit att gäldenären blev insolvent, men att 

handlingen väl fick en sådan effekt, antingen medvetet eller inte. I propositionen exemplifieras 

detta med att gäldenären först realiserar värdet av samtliga tillgångar, för att sedan undanhålla 

                                                 
86 Se 1 kap. 2 § 2 st. KonkL. 
87 Se 1 kap. 4 § KonkL. 
88 SOU 1983:60 s. 36. 
89 Insolvens (mots. solvens) har samma innebörd som obestånd. 
90 SOU 1983:60 s. 36. 
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dessa medel från borgenärerna.91 Att tillgångarna säljs för att omvandla värdet av dessa till 

pengar innebär inte att gäldenären blir insolvent, snarare tvärtom. Att pengarna i följande steg 

görs oåtkomliga för borgenärerna behöver heller inte medföra att gäldenären är insolvent, 

eftersom denne troligen har åtkomst till medlen. Den upplevda effekten för borgenärerna är 

följaktligen den samma som om gäldenären vore insolvent, varför det är motiverat att rekvisitet 

därmed är uppfyllt trots allt.  

 

Av bestämmelsens rent språkliga utformning följer att insolvens kan föreligga i tre stadier för 

att rekvisitet ska vara uppfyllt. Det första innebär att gäldenären är insolvent redan innan 

rättshandlingen företas. Det andra är att gäldenären blir insolvent i och med att själva 

rättshandlingen äger rum. Det tredje stadiet av är om insolvensen uppstår genom att 

rättshandlingen företas i förening med andra omständigheter. Med insolvens i det sista stadiet 

menas att gäldenären blir insolvent inte enkom på grund av att rättshandlingen företogs utan att 

ytterligare någon omständighet påverkar utgången.92 För att insolvens i det tredje stadiet ska 

innebära att insolvensrekvisitet i paragrafen uppfylls, uppställs ett krav på ett orsakssamband93 

mellan den företagna rättshandlingen och den uppkomna insolvens-situationen.94 

 

Insolvensbedömningen kan liknas vid en prognos över gäldenärens ekonomi, vars syfte är att 

skapa en rättvisande helhetsbedömning av gäldenärens ekonomiska situation.95 Svårigheten 

ligger i att i efterhand konstruera en prognos som tar sikte på en eventuell utveckling av det 

ekonomiska läget. Tillgången på information som tillkommit i efterhand kan bidra till fallgropar 

och att prognosen färgas av den nya informationen, istället för att enbart beakta de 

omständigheter som är föremål för bedömningen. Insolvensbedömningen ska ske objektivt och 

beakta samtliga förhållanden som var kända vid tidpunkten för prognosen.96 I teorin ska alltså 

flera bedömningar som rör samma tidpunkt således komma fram till samma, eller åtminstone 

liknande, prognos och samma bedömning som rör flera tidpunkter resultera i olika prognoser. 

Av HD:s domskäl i NJA 2013 s. 822 framkommer att prognosen innebär en prövning av 

                                                 
91 SOU 1970:75 s. 161. 
92 Enligt Renman benämns detta som indirekt insolvens, se Renman, Återvinning enligt 4 kap. konkurslagen: en 
process- och insolvensrättslig manual, s. 136. 
93 Inom skadeståndsrätten brukar orsakssamband beskriva som att effekten av en handling inte ska vara helt 
oförutsebar, se ex. Hellner & Radetzki, Skadeståndsrätt, s. 192 ff. Enligt min uppfattning tycks doktrinens 
täckning av orsakssambandets innebörd vid återvinning i konkurs vara tunn. Se dock Lennander, Återvinning i 
konkurs, s. 154. 
94 SOU 1970:75 s. 161. 
95 Mellqvist & Welamson, Konkurs och annan insolvensrätt, s. 41. 
96 Renman, Återvinning enligt 4 kap. konkurslagen: en process- och insolvensrättslig manual, s. 136. 
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”huruvida det med tillräcklig grad av säkerhet kan sägas att gäldenärens ekonomi inom en 

godtagbar tid kan förväntas ha så förbättrats att han kommer att kunna betala sina skulder i 

takt med att de förfaller till betalning. Först om så inte är fallet föreligger insolvens.”97 

 

Vid utformandet av insolvensrekvisitet fördes en diskussion om huruvida insolvens borde 

ersättas med exempelvis insufficiens. Skäl som talar för en sådan ändring är att införande av 

insufficiensbegreppet skulle medföra en lättare bevissituation för återvinningskäranden. Med 

hjälp av gäldenärens bokföring torde käranden kunna styrka att insufficiensrekvisitet är 

uppfyllt. De argument som talar emot ändringen är, för det första, att alltför långtgående 

återvinningsmöjligheter samtidigt innebär inskränkning av dels säkerheten i omsättningen, dels 

förutsebarheten av att företagna rättshandlingar ska stå fast. För det andra, är insolvens lättare 

för medkontrahenter att upptäcka än insufficiens. Insolvens är mer märkbar utifrån i och med 

att den kan uppmärksammas genom exempelvis betalningsanmärkningar och kreditvärdighet.98 

 

2.2.6 Ondtrosrekvisitet  

Ondtrosrekvisitet går även under benämningen det subjektiva rekvisitet. Efter den senaste 

ändringen av KonkL återfinns ondtrosrekvisitet endast i den allmänna återvinningsregeln i 4 

kap. 5 § KonkL. Rekvisitet innebär inte att det uppställs något krav på skadeuppsåt från 

gäldenärens sida, utan tar istället sikte på att medkontrahenten antingen hade eller borde ha 

haft99 vetskap om ”gäldenärens insolvens och de omständigheter som gjorde rättshandlingen 

otillbörlig”.100 Medkontrahenten behöver således inte bedöma den faktiska rättshandlingen 

som otillbörlig för att rekvisitet ska vara uppfyllt. Medkontrahentens faktiska vetskap är svår 

att bevisa, eftersom den är rent subjektiv.101 

 

Renmans syn på bedömningen av huruvida ond tro föreligger, är att den ska ske i två steg. Det 

första steget av bedömningen går ut på att fastställa vilka omständigheter som har betydelse för 

gäldenärens betalningsförmåga över tid och som medkontrahenten dessutom kände till eller 

borde ha känt till i anslutning till att rättshandlingen företogs. I bedömningens andra skede 

ligger fokus på frågan om motparten, med beaktande av vad som framkommit under det första 

                                                 
97 Se HD:s domskäl p. 4 i NJA 2013 s. 822. 
98 SOU 1983:60 s. 84. 
99 För att undvika upprepning av ”eller borde ha känt till”, kommer tillägget i fortsättningen att utelämnas, främst 
av stilistiska skäl.  
100 SOU 1970:75 s. 162. 
101 Stattin, Tillräknande av vetskap i aktiebolags- och aktiemarknadsrätten, SvJT 2012, s. 4. 
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steget, borde ha dragit slutsatsen att det förelåg risk för gäldenärens insolvens när 

rättshandlingen ägde rum eller i nära anslutning därtill.102 Återigen ska bedömningen ta sikte 

på om ond tro förelåg när rättshandlingen väl företogs.103 Om medkontrahenten utgörs av en 

juridisk person och en ställföreträdare för den juridiska personen är i ond tro beträffande bland 

annat gäldenärens insolvens, smittar den onda tron av sig på hela den juridiska personen.104 

 

Ondtrosrekvisitet är det rekvisit som vållar mest svårighet, främst i bevishänseende, för 

konkursförvaltare.105 Av den anledningen beslutade lagstiftaren att ändra återvinningsreglerna 

i samband med att 1987-års konkurslag trädde i kraft, så att det föreligger en presumtion om 

ond tro för gäldenärens närstående. Istället för att återvinningskäranden ska bevisa att ond tro 

föreligger för den närstående, åligger det nu den närstående medkontrahenten att göra sannolikt 

att vederbörande inte var i ond tro. 

 

Som konstaterats under avsnitt 2.2.5 är det tillräckligt för att insolvensrekvisitet ska anses 

uppfyllt att insolvensen inträder i samband med att rättshandlingen företas i förening med andra 

omständigheter.106 Med andra ord behöver inte gäldenärens insolvens infinna sig redan innan 

rättshandlingen företogs eller som en direkt följd av enbart rättshandlingen. För det fall 

insolvensen inte följer direkt av att rättshandlingen företas, föreligger en presumtion om att 

medkontrahenten kände till eller borde ha känt till gäldenärens avsikter med att företa 

rättshandlingen.107 Lennander skriver om det subjektiva rekvisitet att dess syfte är att 

upprätthålla grundtanken bakom återvinningsförfarandet, nämligen att ”återvinning bör kunna 

ske där medkontrahenten respektive gäldenären typiskt sätt uppträtt otillbörligt”.108 

 

Rekvisitet ska ses som ett vanligt ondtrosrekvisitet som förekommer inom olika delar av 

förmögenhetsrätten. Formuleringen borde ha känt till innebär att medkontrahentens faktiska 

kännedom är utan verkan och att det därmed är tillräckligt för att rekvisitet ska anses uppfyllt 

om medkontrahenten har agerat culpöst i samband med rättshandlingen.109 Vilka 

omständigheter är det då som ska omfattas av medkontrahentens onda tro för att rekvisitet ska 

                                                 
102 Renman, Återvinning enligt 4 kap. konkurslagen: en process- och insolvensrättslig manual, s. 143. 
103 Lennander, Återvinning i konkurs, s. 156. 
104 Renman, Återvinning enligt 4 kap. konkurslagen: en process- och insolvensrättslig manual, s. 144. Se även 
Stattin, Tillräknande av vetskap i aktiebolags- och aktiemarknadsrätten, SvJT 2012. 
105 SOU 1983:60 s. 11. 
106 S.k. medelbar skada, se SOU 1983:60 s. 116. 
107 SOU 1970:75 s. 162. 
108 Lennander, Återvinning i konkurs, s. 157. 
109 Ibid, s. 156. 



 26 

vara uppfyllt? Jo, den onda tron ska omfatta dels den insolvenssituation som gäldenären 

befinner sig i, dels de övriga omständigheterna som bidrog till att rättshandlingen är att anse 

som otillbörlig. Det är tillräckligt att medkontrahenten kände till de faktiska omständigheterna 

som medförde att rättshandlingen ses som otillbörlig. Medkontrahenten själv behöver dock inte 

inse att omständigheterna bidrar till att handlingen räknas som just otillbörlig.110 

Sammanfattningsvis ska alltså medkontrahentens onda tro därmed omfatta samtliga av de 

objektiva rekvisiten i paragrafen, för att ondtrosrekvisitet ska uppfyllas och för att i 

förlängningen få till stånd en återvinning.111 

 

2.2.7 Fristrekvisitet 

Det sjätte och sista rekvisitet som ska vara uppfyllt för att ett återvinningsförfarande med stöd 

av 4 kap. 5 § KonkL är fristrekvisitet. Den allmänna återvinningsregeln innehåller två stycken 

tidsfrister, som skiljer på om rättshandlingen har företagits mot någon närstående eller någon 

övrig. För återvinning av rättshandling som har företagit av någon person inom 

närståendekretsen finns ingen återvinningsfrist, utan återvinning kan alltid ske, förutsatt att 

övriga rekvisit är uppfyllda.112 Frågan om bevisning blir i många fall svårare med tidens gång.  

 

Återvinningsanspråket torde dock preskriberas efter tio år, enligt allmänna preskriptions-

regler.113 Enligt samma preskriptionsregler kan preskriptionstiden likväl komma att förlängas 

genom att preskriptionsavbrott sker, för det fall det är fråga om en fordringsrätt.114 

 

Vid återvinning med stöd av den allmänna återvinningsregeln, som inte rör någon närstående, 

gäller att rättshandlingen ska ha ägt rum högst fem år innan fristdagen. Vad som menas med 

fristdag finns definierat i 4 kap. 2 § KonkL, som stadgar att fristdag är samma dag som ansökan 

om gäldenärens konkurs inkom till tingsrätten.115 

 

 
  

                                                 
110 SOU 1970:75 s. 162. 
111 SOU 1983:60 s. 117. 
112 4 kap. 5 § 3 st. KonkL motsatsvis. 
113 SOU 1970:75 s. 162 och NJA 2011 s. 755. 
114 Se 2 § preskriptionslag (1981:130). 
115 Observera att det är dagen för när ansökan inkom till tingsrätten, inte dagen för när konkursen beslutades. Det 
är vanligt förekommande, speciellt om gäldenären själv ansöker om konkurs, att dessa dagar sammanfaller med 
varandra.  
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3 UNDERSÖKNINGSPLIKTENS FÖREKOMST I 

ANDRA RÄTTSOMRÅDEN 
 

3.1 Inledning 
Undersökningsplikt är inget nytt fenomen inom juridikens värld. Plikten är vanligt 

förekommande i samband med förvärvssituationer, där köparen åläggs att genomföra någon 

form av undersökning. Inledningsvis kan undersökningsplikten rent allmän sägas innebära en 

skyldighet för den köpande parten att fullfölja, för att inte vid ett senare skede riskera att minska, 

eller helt förlora, sina möjligheter till exempelvis prisavdrag eller till och med hävning av köpet. 

Om köparen däremot väljer att inte fullfölja den undersökningsplikt som eventuellt åligger 

denne, är underlåtenheten i sig inte förenad med någon sanktion.  

 

Rent språkmässigt kan ordvalet plikt ifrågasättas, eftersom ett åsidosättande av en 

undersökningsplikt enbart drabbar den som var förpliktigad att utföra en viss handling. Plikt 

kan närmast sägas vara synonymt med skyldighet (att företa en handling), men innebörden av 

undersökningsplikt är inte att en faktisk undersökning ska ske utan det rör sig snarare om 

ansvar- och riskfördelning. Jon Kihlman skriver i sin avhandling att undersökningsrisk bättre 

avspeglar begreppets faktiska innebörd, då det snarare är fråga om en riskfördelning som sker 

i och med undersökningen (eller frånvaron av en sådan), men att begreppet samtidigt skiftar 

fokus från andra möjliga riskfördelningsverktyg och av den anledningen inte heller är lämpligt 

att använda sig av.116 Begreppet undersökningsplikt är det som förekommer i både förarbeten 

till lagar och i den juridiska doktrinen, varför begreppet även fortsättningsvis kommer att 

användas i denna framställning.  

 

Den följande presentationen av undersökningsplikter som förekommer i samband med förvärv 

av olika egendomstyper tar främst sikte på själva undersökningsplikten och dess innebörd. 

Någon närmare redogörelse för de olika typerna av fel, säljarens felansvar och upplysningsplikt 

kommer inte att ske. Nedan redogörs för undersökningsplikten i samband med köp av både fast 

och lös egendom, men även undersökningsplikten i förhållande till godtrosförvärvslagen. 

 

                                                 
116 Kihlman, Fel: särskilt vid köp av lös och fast egendom, s. 37 f. 
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3.2 Köparens undersökningsplikt vid köp av fast egendom, enligt 4 kap. 

19 § JB 

3.2.1 Den allmänna undersökningsplikten  

Förvärv och försäljning av fast egendom är förknippat med stora risker och stora summor 

pengar. Bara under 2017 bytte fastigheter till ett totalt värde av drygt 313,4 miljarder kr ägare, 

vilket för övrigt är det högsta värdet som Statistiska centralbyrån (SCB) har noterat för ett år.117 

För många privatpersoner utgör en fastighetsaffär den mest betydelsefulla affären de är med 

om under en hel livstid. Mot bakgrund av detta är det av stor vikt att bestämmelserna som 

reglerar fastighetsöverlåtelser inkluderar en fördelning av de risker som förvärvet medför och 

att bestämmelserna på ett tydligt sätt återger rättsläget som parterna har att förhålla sig till.118 

Plikten är mer långtgående vid förvärv av fast egendom än vad som gäller vid köp av lös 

egendom.119 Definitionen av vad som utgör fast egendom återfinns i 1 kap. 1 § JB och stadgar 

att fast egendom är jord, som i sin tur är indelad i fastigheter.120 I vardagligt tal brukar man 

felaktigt använda sig av fastighet, när det egentligen är byggnad som åsyftas. Själva byggnaden 

är istället att se som fastighetstillbehör, enligt 2 kap. 1 § JB.  

 

Till skillnad från undersökningsplikten gällande gäldenärens insolvens som i vissa fall åligger 

medkontrahenten, finns enligt 4 kap. 19 § 2 st. JB en uttrycklig undersökningsplikt.121 

Paragrafens andra stycke lyder: ”Som fel får inte åberopas en avvikelse som köparen borde ha 

upptäckt vid en sådan undersökning av fastigheten som varit påkallad med hänsyn till 

fastighetens skick, den normala beskaffenheten hos jämförliga fastigheter samt 

omständigheterna vid köpet.” Skrivningen i paragrafen ger en bild av att en undersökning är 

önskvärd för köparen, för att denne i ett senare skede inte ska gå miste om kompensation från 

säljaren, men ger inte vid handen vad undersökningen rent faktiskt innebär. Den 

undersökningsplikt som vilar på köparen att företa i samband med köp av fast egendom är 

främst en fråga om ansvarsfördelning, till följd av vad köparen borde ha upptäckt vid en 

undersökning och kan inte liknas vid ett ondtrosrekvisit.122 

                                                 
117 Statistiska centralbyrån, Fastighetsprisstatistik 2017, s. 4. 
118 Prop. 1989/90:77 s. 17. 
119 Grauers, Fastighetsköp, s. 204. 
120 Fastighetsindelningen kan, enl. 1 kap. 1 § JB, ske horisontellt eller både horisontellt och vertikalt (äv. kallad 
tredimensionell fastighet, se 1 kap. 1 a § 1 p. JB och Grauers, Fastighetsköp, s. 17).  
121 Se även prop. 1970:20, del A, s. 220. 
122 Jfr Carbell, Felbegreppet och undersökningsplikten enligt 4:19 JB, i Bernitz (red.), Festskrift till Jan Hellner, 
s. 170. 



 29 

Omständigheter som köparen vid sin undersökning upptäckt eller borde ha upptäckt, räknas 

inte som fel enligt jordabalkens mening.123 Det finns dock inget lagstadgat krav för köparen att 

rent faktisk fullfölja sin undersökningsplikt, men huruvida köparen fullföljer plikten eller inte 

påverkar möjligheten att erhålla kompensation från säljaren, om något fel senare skulle visa sig. 

Samtidigt innebär köparens undersökningsplikt att säljarens ansvar minskar i samma 

omfattning, dvs. ju mer noggrann köparen är, desto mindre ansvar vilar på säljarens axlar. 

Säljarens ansvar kvarstår dock, oberoende av köparens undersökning, om säljaren har lämnat 

en uttrycklig garanti om att ett visst förehållande föreligger.124 En utfästelse från säljaren ska 

liknas vid en form av garanti.125 Parallellt med köparens undersökningsplikt finns säljarens 

felansvar, som innefattar en upplysningsplikt.126 

 

Att undersöka en hel fastighet kan vara utmanande för en lekman som inte besitter några 

förkunskaper inom området. För att undersökningsplikten ska räknas som fullgjord, enligt 

förarbetena, är det likväl tillräckligt att köparen vidtar undersökningen, utan att i första hand 

kalla in en sakkunnig, exempelvis en besiktningsman, för att utföra undersökningen. Ur 

förarbeten som berör frågan om undersökningsplikt går att utläsa att det inte uppställs några 

långtgående krav på förkunskap av den som genomför undersökningen, utan att det räcker med 

”en normalt erfaren och på området normalt bevandrad köpares undersökning”.127 En normalt 

erfaren köpare kan komma att gestaltas olika, beroende på vilken typ av fastighet som förvärvet 

berör. Om det är fråga om köp av en mindre fastighet som består av ett enkelt bostadshus, kan 

i princip vem som helst räknas som en normalt erfaren köparen. Rör förvärvet däremot en större 

fastighet som består av en komplicerad industrianläggning, ställs samtidigt högre krav på 

undersökningen och därmed också på vad som menas med en normalt erfaren köpare. I vissa 

fall är det dock motiverat att köparen dessutom tillkallar en sakkunnig för att genomföra en mer 

djupgående analys av de av köparen upptäcka felen. Exempel på när köparen tvingas gå vidare 

i sin undersökning är om denne upptäcker omständigheter som kan tyda på att ett fel föreligger, 

men köparen själv inte kan dra dessa slutsatser.128 Utvecklingen av rättspraxis visar dock att 

innebörden av undersökningsplikten har kommit att utformas mer långtgående än vad som 

framkommer av förarbetena.129 Exempelvis har förekomsten av besiktningsmän ökat, vilket kan 

                                                 
123 Lundén, Fastighetsjuridik: praktisk handbok, s. 93.  
124 Elfström & Ashton, Fel i fastighet, s. 237. 
125 Se NJA 1978 s. 301. 
126 Prop. 1970:20, del A, s. 217. 
127 Prop. 1989/90:77 s. 41.  
128 Ibid. 
129 Zacharias, Jordabalken och köparens undersökning – har sakernas tillstånd ändrats? SvJT 2007, s. 415 ff. 
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vara en del av förklaringen till varför undersökningsplikten innebär att strängare krav ställs på 

köparen i dagens lägen jämfört med vid tidpunkten för införandet av JB. Mycket talat för att en 

lekman inte besitter den kunskap som krävs för att fullgöra undersökningsplikten.130 Med 

beaktande av utvecklingen som skett kan det därmed ifrågasättas i vilken mån vägledning om 

köparens undersökningsplikt vid köp av fast egendom kan hämtas från just förarbetena.  

 

Plikten att undersöka fastigheten i samband med förvärvet är tämligen långtgående. Av 

rättspraxis131 framgår att för att plikten ska anses fullföljd, krävs att köparen även undersöker 

områden som är svåra att nå.132 Vidare ska hänsyn även tas till byggnadens ålder och skick.133 

Rör köpet en fastighet bestående av en gammal byggnad innebär det att köparen måste 

genomföra en mer noggrann undersökning, jämfört med om det är fråga om förvärv av en 

nyproducerad villa. Undersökning av en gammal byggnad kan exempelvis innebära att köparen 

tvingas ta redan på vilken byggnadsnorm som rådde vid tidpunkten för byggnadens uppförande, 

medan en köpare av en nyproducerad byggnad lättare ka ta reda på information om dagens 

byggnadsstandard. Byggnadens ålder innebär alltså att byggnaden kan vara behäftad med olika 

typer av fel. 

 

3.2.2 Utökad undersökningsplikt – vad menas med det? 

Undersökningsplikten som åligger köparen att genomföra, kan komma att utökas p.g.a. olika 

omständigheter. Om köparen vid en normal undersökning upptäcker omständigheter som tyder 

på att det föreligger något fel, exempelvis dålig lukt eller fuktfläckar, medför upptäckten av 

omständigheten att köparen måste gå vidare med sin undersökning för att hitta den 

bakomliggande orsaken, dvs. undersökningsplikten utökas. Andra omständigheter som kan 

medföra en utökad undersökningsplikt är om säljaren lämnar upplysningar som innehåller 

varnande besked.134 Uttalanden från säljaren som innehåller information om att ett problem 

redan föreligger eller att det finns risk för framtida problem, innebär att köparen måste 

undersöka dessa faktorer för att behålla sin rätt att göra fel gällande mot säljaren. För att fullfölja 

den utökade undersökningsplikten kan köparen behöva anlita en sakkunnig.135 

                                                 
130 Zacharias, Jordabalken och köparens undersökning – har sakernas tillstånd ändrats? SvJT 2007, s. 417 f. 
131 För närmare redogörelse av relevant rättspraxis, se Elfström & Ashton, Fel i fastighet, s. 242 ff. 
132 Se NJA 1980 s. 555. I fallet, som berörde ett kryputrymme under en byggnad, uttalade HD att ”detta 
[kryputrymmet, författarens anm.] var svårtillgängligt […] utgjorde ej sådant hinder som hade berättigat 
köparen att avstå från denna besiktning”. 
133 Se NJA 1985 s. 871. I fallet refererar HD till fastighetens skick, fast det snarare är byggnadens skick som 
avses. Grauers är kritisk till att inte ens HD lyckas särskilja begreppen åt, se Grauers, Fastighetsköp, s. 209. 
134 Grauers, Fastighetsköp, s. 215. 
135 Ibid, s. 206. 
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3.3 Köparens undersökningsplikt vid köp av lös egendom, enligt 20 § KöpL 
Någon generell undersökningsplikt kan inte sägas föreligga för en köpare av lös egendom.136 

Likväl kan en undersökningsplikt för köparens del komma att aktualiseras. Plikten är dock inte 

lika långtgående som den som föreligger vid köp av fast egendom.137 KöpL är tillämplig på köp 

av lös egendom, enligt 1 § KöpL. Med lös egendom förstås allt som inte är fast egendom.138 

Inom kategorin lös egendom ryms lösa saker, vanligen fysiska föremål, men även fordringar 

samt olika former av nyttjanderätter, exempelvis bostadsrätter.139 Lagen gäller enbart i de fall 

parterna inte har kommit överens om något annat; lagen är dispositiv, vilket följer av 3 § KöpL. 

 

I likhet med 4 kap. 19 § 2 st. JB innehåller 20 § KöpL en bestämmelse om att köparen inte får 

göra gällande sådana fel som denne borde ha känt till vid köpet. Paragrafens första stycke 

innebär att om köparen var medveten om en viss egenskap hos en vara när köpet ingicks, kan 

köparen samtidigt inte göra gällande att samma egenskap utgör fel i vara. Att bevisa vad 

köparen faktiskt kände till vid köpet är många gånger svårt. För att råda bot på den 

problematiken är beviskravet ställt till ”måste antas ha känt till”.140  

 

Det andra stycket i paragrafen anger att om köparen antingen självmant undersökt varan eller 

trots säljarens uppmaning om undersökning av varan underlåtit detta, får köparen inte heller 

göra sådana fel som vederbörande borde ha uppmärksammat vid en undersökning av varan.141 

Bestämmelsen innebär att köparen ska inse existensen av den omständigheten som felet grundar 

sig på, samt förstå hur förekomsten av omständigheten i sin tur påverkar varan på så sätt att den 

anses vara behäftad med ett fel. Som exempel på detta nämns i propositionen till köplagen att 

säljaren upplyser köparen om en omständighet som innebär fel i varan, men köparen saknar 

nödvändiga fackkunskaper som krävs för att inse att varan är felaktig, har köparen fortfarande 

rätt att göra felet gällande mot säljaren.142 Det finns ingen huvudregel som innebär att köparen 

måste undersöka varan före köpet, men krav på undersökning kan följa av avtalet mellan 

parterna, handelsbruk eller sedvänja.143 

 

                                                 
136 Ramberg & Herre, Allmän köprätt, s. 91. 
137 Grauers, Fastighetsköp, s. 204. 
138 Prop. 1988/89:76 s. 60. 
139 Ramberg & Herre, Allmän köprätt, s. 30. Ang. fordringar, se Håstad, Sakrätt avseende lös egendom, s. 41 f. 
140 Prop. 1988/89:76 s. 93. 
141 Paragrafens innehåll gäller såtillvida säljaren inte har handlat i strid mot tro och heder, vilket även framgår av 
20 § 2 st. KöpL. 
142 Prop. 1988/89:76 s. 93. 
143 Hellner & Ramberg, Speciell avtalsrätt I Köprätt, s. 63. 
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Om säljaren lämnar någon form av utfästelse eller garanti om varans beskaffenhet, medför det 

att köparen inte har anledning att undersöka varan, åtminstone inte i samma omfattning. Oavsett 

om säljarens utfästelse var korrekt eller inte, svarar säljaren alltid för att varan inte avviker från 

det som utfäst. Det sagda gäller även om säljaren själv inte hade vetskap om de förhållandena 

som den samme lämnat upplysningar kring.144 

 

Säljaren kan uppmana köparen att undersöka varan före köpet, i syfte att minska sina risker i 

samband med försäljningen. En sådan uppmaning behöver inte vara uttrycklig utan kan, med 

hänsyn till övriga omständigheter exempelvis att varan gjorts tillgänglig för köparen att 

undersöka, anses lämnad indirekt. Underlåter köparen att undersöka varan, trots uppmaning 

från säljarens sida, kan det medföra en minskad möjlighet att göra felen gällande mot säljaren 

och därmed erhålla kompensation. Möjliga förklaringar till varför en köpare trots uppmaning 

undviker att undersöka varan är kostnadsskäl eller att varan befinner sig långt borta.145 

 

För tydlighetens skull ska nämnas att om köparen inte undersökte varan före köpet innebär det 

inte att möjligheten att åberopa fel föreligger för samtliga fel. Talerätten går endast förlorad för 

sådana fel som köparen borde ha upptäckt vid en genomförd undersökning.146 

 

3.4 Undersökningsplikt i förhållande till godtrosförvärvslagen 
Typfallet som GFL har för avsikt att reglera utgörs av att A säljer ett föremål till B, torts att det 

är C som egentligen äger föremålet och inte har för avsikt att sälja det. Frågan som uppstår är 

om B ska få behålla föremålet, eller om det ska återgå till C. B kan nämligen ha bättre rätt till 

föremålet, om han var i god tro om att A var den rätta ägaren vid tidpunkten för när köpet 

genomfördes. Något som redan framgår av lagens namn är att godtrosförvärv kan ske av lösöre, 

dvs. fysiska och flyttbara föremål såsom maskiner och varor.147 Godtrosförvärv kan enbart ske 

genom singularfång, 148 exempelvis köp, byte och gåva, och inte genom universalfång, som 

utgörs av exempelvis arv eller bodelning.149,  

 

                                                 
144 Prop. 1988/89:76 s. 139. 
145 Prop. 1988/89:76 s. 94. 
146 Ibid. 
147 Håstad, Sakrätt avseende lös egendom, s. 41. 
148 Singularfång och universalfång benämns ibland singularsuccession respektive universalsuccession. 
149 Millqvist, Sakrättens grunder: en lärobok i sakrättens grundläggande frågeställningar avseende lös 
egendom, s. 70. 
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Innebörden av god tro beskrivs i 2 § 2 st. GFL som ”en förvärvare ska anses ha varit i god tro 

endast om det är sannolikt att egendomens beskaffenhet, de förhållanden under vilka den 

utbjöds och omständigheterna i övrigt var sådana att han inte borde ha misstänkt att 

överlåtaren saknade rätt att förfoga över egendomen”. För att slutligen avgöra om förvärvaren 

var i god tro, är primärt inte förvärvarens faktiska insikt av betydelse. Istället görs en objektiv 

bedömning av om förvärvaren ska anses vara i god tro med beaktande av alla faktiska 

omständigheter som förelåg vid tidpunkten för förvärvet. Följden härav är att god tro inte är 

synonymt med godtrogenhet.150  

 

Förvärvarens aktsamhet och behov av att undersöka egendomen är för det första beroende av 

vad det är för typ av egendom som förvärvet avser. Är det fråga om vanliga varor som inhandlas 

från en livsmedelsbutik kan förvärvaren presumeras vara i god tro, medan det krävs att 

förvärvaren iakttar större försiktighet om det gäller köp av egendom som vanligen säljs på 

kredit och med ägarförbehåll.151 Speciellt vid köp av fordon ställs höga krav på att förvärvaren 

undersöker att säljaren är inskriven i fordonsregistret som ägare av fordonet.152 Rent allmänt 

kan även tilläggas att egendomens värde också påverkar omfattningen av undersökningen och 

förvärvarens aktsamhet. Det gäller vid försäljning av exempelvis smycken, konst och 

antikviteter.153 Om det kan antas att priset är lågt i förhållande till egendomens värde, bör detta 

väcka förvärvarens misstanke, vilket i sin tur innebär att det blir svårare att hävda god tro utan 

att någon undersökning har skett. 

 

Det andra som är av betydelse för undersökningens omfattning är under vilka förhållanden 

försäljningen sker, dvs. om försäljningen sker i en butikslokal av en erfaren försäljare eller på 

gatan av en privatperson.154 En privatperson som köper en vara från en butikslokal har normalt 

inte någon undersökningsplikt, om det inte finns något som tyder på att säljaren inte får förfoga 

över egendomen.155 Om försäljningen sker via ett auktionsföretag bör det heller inte som regel 

föreligga någon undersökningsplikt för förvärvaren.156 Om köpet sker på annan plats än i en 

etablerad butik och överlåtaren är en för förvärvaren okänd person bör det, enligt propositionens 

                                                 
150 Millqvist, Sakrättens grunder: en lärobok i sakrättens grundläggande frågeställningar avseende lös 
egendom, s. 73. 
151 Millqvist, Sakrättens grunder: en lärobok i sakrättens grundläggande frågeställningar avseende lös 
egendom, s. 75. 
152 Prop. 1985/86:123 s. 21. 
153 Ibid. 
154 Ibid, s. 22. 
155 Se HD:s dom i NJA 2009 s. 889. 
156 Håstad, Sakrätt avseende lös egendom, s. 68. 
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formulering, ställas ”mycket höga krav på köparens aktsamhet”.157 Ytterligare omständigheter 

som bör påkalla extra försiktighet från förvärvarens sida är om egendomen inte finns i säljarens 

besittning eller om säljaren påstår sig ha fullmakt att sälja egendomen. I det senare fallet gäller 

det för förvärvaren att undersöka säljarens behörighet att sälja egendomen, genom att 

kontrollera fullmakt etc.158  

 

Vem förvärvaren är, i första hand i egenskap av privatperson eller näringsidkare, är också av 

betydelse för undersökningspliktens omfattning. En näringsidkare anses ha bättre förkunskaper 

vid köp av en vara, jämfört med en privatperson utan liknande yrkesmässig erfarenhet. 

Dessutom kan förvärvarens ålder vara relevant. I propositionen nämns att en ung person bör 

tillmätas lägre ställda krav på undersökning och god tro jämfört med en medelålders person.159 

Ett liknande resonemang torde samtidigt kunna appliceras på äldre personer. Betydelsen av 

förvärvarens ålder och dess inverkan på en sänkt ribba av god tro måste samtidigt ses i ljuset 

av vad förvärvet avser. Av rättspraxis framgår att personer som ”yrkesmässigt handlar med 

egendom som erfarenhetsmässigt är känslig” har en långtgående undersökningsplikt.160  

  

För det tredje ska även övriga omständigheter vägas in i bedömningen av om god tro förelegat 

för förvärvaren. Det sagda innebär att det ska ske en objektiv helhetsbedömning. Därmed är det 

svårt att uppställa generella krav; en bedömning måste ske med utgångspunkt i 

omständigheterna som föreligger i varje enskilt fall, efter som olika inblandade faktorer både 

kan höja och sänka kraven för god tro. 161  

                                                 
157 Prop. 1985/86:123 s. 22. 
158 Prop. 1985/86:123 s. 22. 
159 Ibid. 
160 Se HD:s dom i NJA 2006 s. 45. 
161 Prop. 1985/86:123 s. 22. 
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4 PRESENTATION AV RÄTTSFALLET NJA 2017 s. 882 
 

Parter i målet var Intercontainer (Scandinavia) Aktiebolags konkursbo, härefter Intercontainer, 

som förde talan mot Swemaint Aktiebolag, härefter Swemaint, (medkontrahenten, författarens 

anm.) vid Göteborgs tingsrätt. Intercontainer bedrev verksamhet som operatör av container-

transporter på järnväg. Swemaint utförde service, underhåll och reparation av Intercontainers 

godsvagnar. Efter egen ansökan försattes Intercontainer i konkurs i februari 2013. Företaget 

hade redovisat minusresultat från och med 2007 fram till konkursutbrottet. Konkursboet 

begärde återvinning med stöd av 4 kap. 5 § KonkL av vissa betalningar som skett till Swemaint. 

Betalningarna gällde 15 fakturor till ett sammanlagt värde om knappt en miljon kr. 

 

Den första frågan som tingsrätten prövade var om Intercontainer var insolvent när betalningarna 

skedde till Swemaint. Konkursboet gjorde gällande att insolvensen inträdde senast den sista 

oktober 2012, med hänvisning till förvaltarberättelsen över konkursboet och andra 

sammanställningar över bolaget ekonomiska situation under augusti 2012 till februari 2013. 

Swemaint bestred att Intercontainers insolvens skulle ha uppkommit före februari 2013. De 

hävdade att Intercontainers bristande betalningsförmåga fram till dess enbart var tillfällig och 

att kriterierna för insolvens därmed inte var uppfyllda. Intercontainer hade under flera år gått 

med förlust och i mitten av 2012 upprättades en kontrollbalansräkning, som visade att det egna 

kapitalet var förbrukat. Av förhör med två tidigare styrelseledamöter i Intercontainer framkom 

att ägaren var intresserad av att tillskjuta mellan 1–2 miljoner kr i aktieägartillskott för att rädda 

företaget. Tingsrätten konstaterade att ett aktieägartillskott i tvåmiljonersklassen inte var 

tillräckligt för att få Intercontainer på fötter igen och att en objektiv bedömning av den 

ekonomiska situationen inte med en tillräcklig grad av säkerhet visade att någon förbättring 

skulle ske inom snar framtid. Intercontainer var därmed insolvent, enligt tingsrättens mening. 

 

Tingsrätten fastställde vidare att rättshandlingsrekvisitet och otillbörlighetsrekvisitet var 

uppfyllda. Som svar på frågan angående Swemaints onda tro anförde tingsrätten följande. I 

december 2012 begärde Swemaint en kreditupplysning gällande Intercontainer, vilken visade 

att företaget tillhörde den högsta riskklassen. Förutom att inhämta en kreditupplysning har inte 

Swemaint vidtagit någon annan handling för att kunna bedöma Intercontainers ekonomiska 

situation. Tingsrätten fann ändå att det inte hade förelegat några omständigheter som tydde på 

att Swemaint borde ha undersökt Intercontainers ekonomiska situation ytterligare och att 
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konkursboet inte lyckades visa att Swemaint kände till eller borde ha känt till Intercontainers 

insolvens. Återvinningstalan ogillades därför.162 

 

Konkursboet överklagade tingsrättens dom, som kom att prövas av Hovrätten för Västra 

Sverige. Vid prövningen i hovrätten var det ostridigt att Intercontainer var insolvent vid tiden 

för betalningarnas genomförande. Hovrätten ansåg att Swemaint inte kände till eller borde ha 

känt till insolvensen vid tidpunkten för betalningarna. Hovrätten fastställde därmed tingsrättens 

domslut.163 

 

HD meddelade prövningstillstånd i frågan om Swemaint borde ha känt till Intercontainers 

insolvens vid någon av betalningarna. Utgångspunkten för HD:s prövning var att Intercontainer 

var insolvent när de aktuella betalningarna genomfördes men att Swemaint de facto inte kände 

till det. 

 

Inledningsvis redogör HD rent allmänt för den generella återvinningsregeln i 4 kap. 5 § KonkL 

och konstaterar att det är den enda återvinningsregeln som innehåller ett subjektivt rekvisit, som 

motsvarar ett allmänt ondtrosrekvisit. Det allmänna ondtrosrekvisitet innebär att 

medkontrahenten anses vara i ond tro om vederbörande till följd av oaktsamhet inte insåg vissa 

omständigheter. För att rättshandlingen inte ska kunna återvinnas krävs alltså aktsamhet. 

Aktsamhetsbedömningen ska ske i ljuset av syftet med återvinningsreglerna och en avvägning 

ska ske mellan borgenärsskyddets funktion å ena sidan och att lojala transaktioner inte ska 

försvåras och gäldenärens ekonomiska situation inte ska förvärras å andra sidan. 

 

Vidare konstaterar HD att det i vissa situationer kan föreligga en undersökningsplikt för 

medkontrahenten. Undersökningen skulle i första hand ta sikte på gäldenärens insolvens. 

Utgångspunkten är att medkontrahenten inte har någon plikt att undersöka gäldenärens 

ekonomiska ställning, men plikten anses föreligga om det förekommer omständigheter som kan 

väcka misstankar om gäldenärens insolvens. 

 

HD ansåg att Swemaint borde ha känt till att Intercontainer inte kunde betala sina skulder. 

Swemaint stoppade i december 2012 arbeten som de utförde på kredit. Samma dag meddelade 

Intercontainers ekonomichef via mejl att företaget hade ”lite tajt likviditetsmässigt” men att 

                                                 
162 Tingsrättens dom meddelades den 1 april 2015. 
163 Hovrättens dom (mål nr T 2528-15) meddelades den 21 oktober 2016. 
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vissa fakturor var betalda. Ett par dagar senare garanterade Intercontainers vd att betalning 

skulle ske avseende resterande utestående fakturor. HD går istället vidare med att pröva frågan 

huruvida Swemaint borde ha känt till att det inte endast var tillfälligt att Intercontainer inte 

kunde betala sina skulder. Som redan konstaterats insåg Swemaint att Intercontainer hade 

likviditetsproblem och att dröjsmålen med betalningarna blev allt längre under hösten 2012. 

Vid en objektiv helhetsbedömning av situationen ska hänsyn även tas till hur branschen 

fungerar. Enligt HD präglades hela branschen av dålig lönsamhet vid den här tiden och flera av 

Swemaints andra kunder var också i dröjsmål med sina betalningar. Att Intercontainers 

betalningsdröjsmål ökade är därmed inte något som bör väcka misstankar hos Swemaint om att 

Intercontainers betalningssvårigheter inte enbart var av tillfällig natur. Inga av de 

omständigheter som utredningen har visat på kan anses innebära att Swemaint borde ha 

undersökt Intercontainers ekonomiska förhållanden med djupgående. När Swemaint mottog 

betalningarna från Intercontainer borde det inte ha känt till att det förelåg risk för 

Intercontainers oförmåga att betala sina skulder inte enbart var tillfällig. Sammanfattningsvis 

fann HD att Swemaint inte borde ha känt till Intercontainers insolvens vid tidpunkten för de 

aktuella betalningarna och att återvinning av betalningarna inte kan ske till konkursboet.164  

 

  

                                                 
164 HD:s dom (mål nr T 5435-16) meddelades den 21 november 2017. 
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5 ANALYS 
 

5.1 Inledning 
Innan HD meddelade sin dom i NJA 2017 s. 882 rådde det osäkerhet om huruvida någon 

undersökningsplikt kunde anses åligga medkontrahenten. I inledningen av domskälen i 

rättsfallet angav HD att prövningstillståndet i målet avsåg frågan om medkontrahenten 

(Swemaint) borde ha känt till gäldenärens (Intercontainers) insolvens i samband med att de 

mottog betalningar från gäldenären. Vidare ansåg HD att detta i sin tur väckte frågan om 

medkontrahenten har en undersökningsplikt gällande gäldenärens insolvens, i samband med att 

medkontrahenten mottar en betalning eller någon annan rättshandling från gäldenären. 

Eftersom frågan delvis har berörts i den juridiska doktrinen, men inte omnämns i varken KonkL 

eller dess förarbeten eller har varit föremål för prövning i högre instans är således en tänkbar 

förklaring till varför HD meddelade prövningstillstånd att det helt enkel saknades rättspraxis 

som behandlade frågeställningen angående medkontrahentens undersökningsplikt.  

 

5.2 Bakomliggande intressen och placeringen av ond tro 
Som redan har konstaterats motsvarar ondtrosrekvisitet i 4 kap. 5 § KonkL det allmänna 

ondtrosrekvisitet som förekommer på andra håll inom förmögenhetsrätten.165 Grunden är alltså 

att återvinningsreglernas krav på ond tro inte innebär någon särreglering från andra typer av 

ond tro. God tro innebär att det uppställs ett krav på viss aktsamhet från medkontrahentens sida. 

Vad avses då med kravet på medkontrahentens aktsamhet? I likhet med många andra juridiska 

frågeställningar blir svaret: Det beror på omständigheterna i det enskilda fallet. Några ord ska 

dock sägas angående bedömningen av medkontrahentens aktsamhet. Enligt HD innefattar 

aktsamhetsbedömningen en avvägning mellan de bakomliggande intressen som finns för 

återvinningsreglerna.  

 

Något förenklat skulle man kunna säga att det finns två huvudintressen, som i viss mån står i 

konflikt med varandra, men som båda ska beaktas i olika grad vid bedömningen av om 

medkontrahenten har agerat oaktsamt eller inte. Det ena intresset utgörs av borgenärsintresset, 

som representeras av borgenärskollektivet. Borgenärskollektivets primära intresse består i att 

erhålla betalning ur konkursboets samlade egendomsmassa och att utbetalningen i så hög grad 

                                                 
165 Se närmare under avsnitt 2.2.6. 
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som möjligt ska motsvara deras fordringar mot gäldenären. Det andra intresset brukas 

benämnas som omsättningens intresse och kan närmast beskrivas som ett allmänt intresse av 

att exempelvis ingångna avtal ska hållas och att rättshandlingar och dispositioner som har 

erhållit sakrättsligt skydd ska vara bestående.166 Därmed utgör omsättningens intresse en av 

juridikens grundläggande huvudprincip och är en viktig del när det kommer till samhällets 

förtroende för det juridiska systemet. I övrigt går HD inte närmare in på frågan om hur 

bedömningen ska ske, utan lämnar det öppet för att en prövning måste göras med hänsyn till 

omständigheterna i varje enskilt fall.  

 

När vi i fortsättningen diskuterar frågan om medkontrahentens undersökningsplikt är det alltså 

medkontrahentens aktsamhet i samband med att rättshandlingen företogs som är central för 

bedömningen. Till aktsamhetsbedömningen ska i sin tur även återvinningsreglernas 

bakomliggande intressen beaktas och bör således finnas med i bakhuvudet genom den fortsatta 

analysen. 

 

Lagstiftaren har sålunda valt att placera kravet på ond tro hos medkontrahenten istället för att 

kräva någon skadeavsikt från gäldenärens sida. Innan vi går djupare in på kravet på ond tro hos 

medkontrahenten anser jag att det först bör klargöras vad det är som utgör den bakomliggande 

faktorn till att ondtroskravet är placerat hos medkontrahenten. Vid första anblick kan te sig som 

en märklig placering, dvs. att medkontrahenten ska vara i ond tro för att få till stånd en 

återvinning? Vore det inte mer logiskt och lättare ur bevishänseende att istället flytta kravet på 

ond tro, som i sammanhanget är synonymt med oaktsamhet, från medkontrahenten till att gälla 

gäldenären? I sådana fall vore ju kravet på oaktsamhet placerat närmare själva kärnan; det är 

gäldenären som företar rättshandlingen i fråga som konkursförvaltaren ämnar återvinna till 

konkursboet. Dessutom har konkursförvaltare påpekat att det är svårt att få till stånd en 

återvinning, vilket delvis kan förklaras med att kravet på ond tro är placerat hos 

medkontrahenten.167  

 

För att besvara frågan hur man kan motivera att ondtroskravet är placerat hos medkontrahenten, 

måste återigen aktsamhetsbedömningens bakomliggande intressen beaktas. Sett till vem en 

undersökningsplikt har för avsikt att skydda, blir det närliggande svaret borgenärskollektivet. 

Med formuleringen närliggande svar menar jag att borgenärskollektivet representerar det 

                                                 
166 Myrdal, Borgenärsskyddet: om principerna för skyddet mot överlåtarens och pantsättarens borgenärer, s. 38. 
167 SOU 1983:60 s. 50 ff.  



 40 

intresse som primärt en undersökningsplikt skulle skydda, men som i förlängningen även bör 

ta hänsyn till flera aktörer och omsättningens intresse och intresset för sakrättens principer. Om 

vi i första hand nöjer oss med det något förenklade svaret att en undersökningsplikt placerad 

hos medkontrahenten syftar till att primärt skydda borgenärskollektivet blir nästa steg att 

undersöka om, och i sådana fall hur, man kan motivera att gäldenärens medkontrahent ska vidta 

åtgärder som syftar till att skydda gäldenärens övriga borgenärer. En möjlig förklaring är att 

det torde ligga i medkontrahentens eget intresse att den rättshandling som medkontrahenten har 

mottagit från gäldenären har kommit till stånd under förhållanden som inte kan räknas som 

otillbörliga. För om rättshandlingen har företagits under misstänksamma förhållanden finns 

risken för att en eventuell återvinningssituation samtidigt föreligger, vilket skulle kunna betyda 

att medkontrahenten tvingas medverka till att rättshandlingen istället går åter till konkursboet. 

Därför finns ett incitament för medkontrahenten att försäkra sig om att den rättshandling som 

vederbörande mottar från gäldenären inte riskerar att bli föremål för återvinningstalan. Men vi 

kan även tänka ett steg längre och försöka vrida på föregående resonemang. Medkontrahenten 

kan även hävda, alternativt med stöd av exempelvis omsättningens intresse, att vid normala 

affärsförhållanden och speciellt vid långvariga relationer parterna emellan, borde det vara 

nästintill självklart att rättshandlingen som medkontrahenten mottar inte ska vara behäftad med 

något rättsligt fel. Medkontrahenten torde alltså kunna hävda att denne var i god tro angående 

dels gäldenärens ekonomiska situation i samband med att rättshandlingen företogs, dels övriga 

omständigheter som skulle kunna innebära att rättshandlingen är att anse som otillbörlig eller 

till nackdel för övriga borgenärer. 

 

Förutom att det kan ligga i medkontrahentens eget intresse att den mottagna rättshandlingen har 

genomförts under korrekta förhållanden, belyses i förarbetena även problematiken med att en 

gäldenär kan komma att påverkas av en medkontrahent att genomföra en rättshandling som kan 

påverka medkontrahenten positivt, samtidigt som rättshandlingen får en negativ effekt för 

gäldenärens ekonomiska situation och i förlängningen även för borgenärskollektivet. 168 Om det 

är så att medkontrahenten lyckats förmå gäldenären att företa en rättshandling som gynnar 

medkontrahenten själv framför övriga borgenärer eller då medkontrahenten har kännedom om 

gäldenärens ekonomiska situation kan den samme samtidigt inte hävda god tro och därmed kan 

rättshandlingen återvinnas. Knepigare blir det om medkontrahenten istället påstår att denne 

                                                 
168 SOU 1970:75 s. 161 f.  
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förmådde gäldenären att genomföra rättshandlingen, utan någon som helst kännedom om 

gäldenärens insolvens. Då blir det snarare en bevisfråga.  

 

5.3 Begreppet insolvens 
Ondtrosrekvisitet innebär att ond tro ska föreligga både angående gäldenärens insolvens och de 

övriga omständigheter som medförde att rättshandlingen ska räknas som otillbörlig. 

Sammanfattningsvis krävs att medkontrahenten ska ha varit i ond tro avseende hela förfarandet 

för att rättshandlingen ska kunna återvinnas till konkursboet med stöd av 4 kap. 5 § KonkL.169 

Dock är det speciellt ond tro avseende gäldenärens insolvens som, i många fall till följd av 

bevissvårigheten, sätter käppar i hjulen för konkursförvaltarnas återvinningsförsök. Av samma 

anledning har det förts en diskussion om att ersätta begreppet insolvens med insufficiens. En 

bedömning av om insufficiens föreligger kan genomföras med hjälp av tillgång till gäldenärens 

bokföring. En anledning till att insolvens inte ersattes med insufficiens var för att insufficiens 

ansågs vara för lätt att upptäcka, vilket skulle få till följd att fler rättshandlingar än vad som är 

önskvärt skulle kunna återvinnas, något som skulle påverka omsättningens intresse negativt.170 

 

Ytterligare en anledning till varför insolvens används istället för insufficiens är för att det enligt 

förarbetena till lagen är lättare för medkontrahenten att upptäcka gäldenärens insolvens istället 

för insufficiens. I SOU:n konstateras att insolvens lättare kan konstateras utifrån, genom 

exempelvis ”betalningsanmärkningar eller bristande förtroende hos kreditgivare”.171 Jag 

ställer mig bakom påståendet till viss del. Jag delar uppfattningen att betalningsanmärkningar 

och bristande förtroende hos kreditgivare med små ansträngningar från medkontrahentens sida 

går att upptäcka. Dock anser jag att det kan ifrågasättas huruvida betalningsanmärkningar eller 

bristande förtroende hos kreditgivare är att betrakta som synonymt med insolvens. För att få till 

stånd en fullskalig insolvensbedömning krävs bland annat kännedom om bristande betalnings-

förmåga, men framförallt innefattar insolvensbedömningen en prognos över utvecklingen av 

betalningsförmågan; det krävs att oförmågan inte enbart är tillfällig för att insolvens ska 

föreligga. 

 

Enligt rättspraxis ska insolvensbedömningen ta sikte på huruvida gäldenärens ekonomiska 

situation inom en godtagbar tid kommer att förbättras så att vederbörande återigen kan betala 

                                                 
169 Se närmare under avsnitt 2.2.6.  
170 SOU 1983:60 s. 84.  
171 Ibid. 
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sina skulder vartefter de förfaller till betalning.172 Det är ingen lätt uppgift för en utomstående 

part att åstadkomma en prognos över gäldenärens framtida betalningsförmåga. Problemet ligger 

i att medkontrahenten förutsetts kunna göra en objektiv bedömning av gäldenärens ekonomiska 

situation, avseende både nutid och framtid, något som till stor del är beroende av subjektiva 

värderingar. Som en del av definitionen av insolvens ingår att betalningsoförmåga inte ska vara 

av tillfällig natur. Dock saknas någon närmare redogörelse för hur långt prognosen bör sträcka 

sig för att täcka hela tidsperioden. I regel finns ett samband mellan ju längre period prognosen 

avser täcka, desto mer osäker blir prognosen. 

 

Utgångspunkten för insolvensbedömningen utgörs av den information medkontrahenten hade 

eller borde ha haft avseende gäldenärens ekonomi i samband med att vederbörande mottog 

rättshandlingen. Prognosen kan därmed liknas vid ett puzzel som läggs - alla bitar finns och 

utmaningen ligger i att se vilka som hör ihop.  

 

5.4 När föreligger undersökningsplikten? 
Hittills har frågan om ondtroskravets placering och insolvensbegreppet diskuterats. Nu ska 

fokus istället lyftas tillbaka till den centrala frågan om undersökningsplikten och framför allt 

angående när den anses föreligga. 

 

Det första viktiga konstaterandet som HD gör i domskälen är att undersökningsplikten kan 

finnas i vissa fall.173 Enbart av den rent språkliga innebörden av konstaterandet kan man 

fastställa att någon undersökningsplikt inte föreligger som utgångspunkt, utan snarare utgör ett 

undantag. Huvudprincipen är alltså att ond tro, enligt den traditionella förmögenhetsrättsliga 

innebörden, är tillräckligt för att 4 kap. 5 § KonkL:s subjektiva rekvisit ska anses som uppfyllt, 

men att det i vissa speciella undantagsfall kan vara motiverat att kräva att medkontrahenten har 

en undersökningsplikt. I sådana fall, dvs. om det konstaterats att medkontrahenten hade en 

undersökningsplikt och om medkontrahenten inte genomförde några åtgärder som kan anses 

falla in under ramen för undersökningsåtgärder, innebär det att medkontrahenten inte varit 

tillräckligt aktsam, vilket får till följd att en återvinningstalan därmed torde vinna framgång.  

 

                                                 
172 Se NJA 2013 s. 822. 
173 Se HD:s domskäl i NJA 2017 s. 882 rubriken till p. 10. 
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Eftersom den tidigare uppfattningen kring ondtroskravet vid återvinning har varit något vag 

vad gäller själva undersökningspliktens vara eller icke vara och att utgångspunkten har varit att 

ondtrosrekvisitet ska innefatta samma principer som gäller vid ondtrosbedömningen vid andra 

förmögenhetsrättsliga spörsmål uppkommer frågan om HD i och med domen skapade gällande 

rätt. Enligt min mening kan frågan besvaras både jakande och nekande, beroende på hur man 

väljer att se på saken. För det första skulle man kunna argumentera för att HD, åtminstone till 

viss del, skapar gällande rätt i och med domen, på den grunden att HD klargör ett tidigare 

osäkert rättsläge och att detta görs utan någon hänvisning till förarbeten eller rättspraxis. Å 

andra sidan skulle man samtidigt kunna hävda att HD:s dom enbart är en kodifiering av 

diskussionen som har framförts i den juridiska doktrinen. Min slutsats landar sist och slutligen 

i ett mer nyanserat svar, som innehåller en sammansmältning av båda delarna. Det stämmer 

visserligen att det i HD:s domskäl inte sker någon djupdykning i KonkL:s förarbeten, men det 

beror snarare på att det inte finns någon information om ämnet att hämta, än att HD väljer att 

förbise den delen. Det slutgiltiga ställningstagandet som HD till sist landar i avseende frågan är 

till viss del en kodifiering av diskussionen som framförts i den juridiska doktrinen. Ett tydligt 

exempel är att HD hänvisar till juridisk doktrin, i form av Lennander, Renman samt Palmér och 

Savin i domskälen.174 

 

Det är alltså när det finns en misstanke hos medkontrahenten om att gäldenären är insolvent 

som att medkontrahenten åläggs en undersökningsplikt. HD:s bakomliggande tanke med 

konstaterandet att undersökningsplikten enbart aktualiseras i samband med medkontrahentens 

misstanke var, återigen, att uppnå en lämplig avvägning mellan de bakomliggande intressena. 

Det är med andra ord detta som utgör grunden till varför ondtrosrekvisitet vid återvinning enligt 

4 kap. 5 § KonkL inte längre avspeglar den ondtrosbedömning som gäller i normala fall inom 

förmögenhetsrätten. Om det förekommer omständigheter som ”är ägnade att hos 

medkontrahenten väcka misstankar om att gäldenären är insolvent” aktualiseras följaktligen 

en undersökningsplikt för medkontrahenten.175 Lägg särskilt märke till att det görs en skillnad 

mellan ond tro och misstanke, eftersom det är enbart vid misstanke om gäldenärens insolvens 

som undersökningsplikten aktualiseras. Dock kan det ifrågasättas om inte misstanke om 

gäldenärens insolvens samtidigt innebär att medkontrahenten är i ond tro, dvs. att ond tro och 

misstanke ska tillmätas en likartad innebörd. Om medkontrahenten antingen rent faktiskt 

                                                 
174 I punkt 10 gör HD en hänvisning till Återvinning i konkurs av Gertrud Lennander, Återvinning enligt 4 kap. 
konkurslagen av Hans Renman och Konkurslagen: en kommentar av Eugèn Palmér och Peter Savin.  
175 Se HD:s domskäl i NJA 2017 s. 882 p. 10. 
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misstänker, eller har anledning att misstänka, att gäldenären är insolvent eller att det föreligger 

någon omständighet som medför att en rättshandling är otillbörlig, torde därmed inte kravet på 

ond tro där med per automatik vara uppfyllt? Eller kan det finnas situationer där förekommer 

omständigheter som är ägnande att väcka medkontrahentens misstankar om gäldenärens 

insolvens utan att medkontrahenten är i ond tro? För att kunna besvara dessa frågor bör vi först 

undersöka vad som egentligen menas med omständigheter som är ägnade att väcka misstankar 

om insolvens.  

 

5.4.1 Omständigheter som är ägnade att väcka misstankar 

Det är alltså enbart i de fall där det föreligger omständigheter som är ägnade att väcka 

misstankar hos medkontrahenten om att gäldenären är insolvent som medkontrahentens 

undersökningsplikt aktualiseras. Vid en rent språklig analys av innebörden av uttrycket kan det 

konstateras att det är tillräckligt att omständigheterna ska vara ägnade att väcka misstankar, 

vilket innebär att medkontrahentens faktiska uppfattning om dessa omständigheter inte är av 

betydelse. Följden blir sålunda att om en sådan omständighet rent objektivt kan konstateras 

föreligga innebär det samtidigt att undersökningsplikten aktualiserats, eftersom 

medkontrahentens faktiska kännedom är sekundär i sammanhanget.  

 

Omständigheter som kan anses vara ägnade att väcka misstankar hos medkontrahenten 

angående gäldenärens insolvens kan vara av olika karaktär. Ett typiskt exempel utgörs av att 

transaktionens art särskiljer sig från hur liknande transaktioner tidigare har genomförts. I 

domskälen anger HD några exempel på omständigheter som är ägnade att väcka misstankar. 

Bland annat nämns att gäldenären föreslår betalning med antingen osedvanliga betalningsmedel 

eller ger ovanligt förmånliga villkor. För att avgöra frågan huruvida betalningen har skett med 

osedvanliga betalningsmedel ska hänsyn tas till gäldenären och borgenärens yrken. I de fall 

någon eller båda parter är näringsidkare ska hänsyn tas till branschpraxis.176 Jag ställer mig 

dock något tveksam till om exempelvis betalning med osedvanliga betalningsmedel verkligen 

innebär att medkontrahenten har anledning att misstänka att gäldenären är insolvent. Enligt min 

mening ser jag inte att betalning med osedvanliga betalningsmedel skulle ha ett sådant direkt 

samband med en gäldenärs eventuella insolvens att det skulle föranleda medkontrahenten att 

väcka misstanke om insolvens. Det sagda innebär däremot inte att betalning med osedvanliga 

betalningsmedel inte väcker misstankar angående gäldenärens ekonomiska situation.  

                                                 
176 SOU 1970:75 s. 149.  
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Andra omständigheter som anges är om medkontrahenten antingen har tidigare kännedom om 

att gäldenären har betalningssvårigheter eller att det förekommer rykten om bristande 

betalningsförmåga hos gäldenären. Dessutom anger HD att det ställs ”strängare krav på 

aktsamheten hos en borgenär [medkontrahent, författarens anm.] som är gäldenärens 

mångåriga bankförbindelse, huvudleverantör eller liknande”.177 Jag anser att det finns 

anledning att i viss mån ifrågasätta HD:s synsätt. För egen del anser jag att det inte är självklart 

att en mångårig relation med motparten automatiskt medför en presumtion för att avvikande 

beteende föranleder misstankar hos medkontrahenten. Antag, något förenklat, att två parter har 

en långvarig affärsrelation bestående av 100 affärstransaktioner. Om en av dessa transaktioner 

avviker från den resterande massan kan det å ena sidan sägas innebära ett tydligt trendbrott. Å 

andra sidan utgör samma avvikande transaktion endast 1 % av det totala antalet transaktioner, 

vilket kan tala för att någon misstanke inte bör föreligga om endast en sådan liten del är 

avvikande. Om vi istället föreställer oss en kortare affärsrelation bestående av tio affärs-

transaktioner, innebär det samtidigt inte ett lika tydligt trendbrott om en av dessa är avvikande 

från den samlade massan. Däremot utgör den avvikande transaktionen 10 % av det totala antalet 

transaktioner, vilket skulle kunna medföra en större anledning för medkontrahenten att fatta 

misstankar.  

 

Med ovanstående förenklade exempel vill jag påvisa att det inte är givet att en långvarig relation 

innebär att strängare krav på aktsamhet kan ställas på motparten. Längden av affärsförbindelsen 

kan påverka om kravet på aktsamhet bör höjas såväl som sänkas. Därmed är det inte alltid sagt 

att en långvarig affärsmässig relation automatiskt bör föranleda ett strängare krav på aktsamhet. 

Enligt min mening talar det snarare till medkontrahentens fördel om denne har en långvarig 

relation till gäldenären. Istället för strängare krav på aktsamhet, anser jag att det kan ifrågasättas 

om inte aktsamhetskravet istället bör sänkas i relation till längden på affärsrelation och hänsyn 

tas till den partspraxis som har vuxit fram parterna emellan. Naturligtvis är det svårt att ange 

några riktlinjer för hur en sådan sänkning av kravet skulle ske i praktiken.  

 

Om medkontrahenten är gäldenärens huvudleverantör, sedan en tid tillbaka, har förmodligen 

en lojal affärsrelation etablerats. Medkontrahenten torde därmed ha större förståelse för om 

gäldenären får betalningssvårigheter och vinner på att värna om relationen till gäldenären 

                                                 
177 HD:s domskäl i NJA 2017 s. 882 p. 10. 
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istället för att byta till en annan kund som har bättre betalningsförmåga. Jag anser att det vore 

mer naturligt att ställa stängare krav på aktsamhet vid nya och osäkra affärsrelationer. Eftersom 

nya affärsrelationer till sin natur innebär större risker torde således även parterna iaktta större 

aktsamhet som ett naturligt led i att minska respektive parts riskexponering.  

På samma sätt som det finns omständigheter som är ägnade att väcka medkontrahentens 

misstankar om gäldenärens insolvens, kan det även förekomma omständigheter som har motsatt 

effekt, omständigheter som med andra ord kan innebära en lugnande effekt för 

medkontrahenten.  

 

Sammanfattningsvis kan konstateras att omständigheter som innebär ett avsteg från hur den 

tidigare relationen har sett ut mellan gäldenären och dess medkontrahent kan sägas vara ägnade 

att väcka misstankar hos medkontrahenten. Formuleringen innebär samtidigt att ett 

tolkningsutrymme för vilka omständigheter som kan tänkas inräknas är öppet för diskussion 

och framför allt argumentation.  

 

5.4.2 Bedömningen av omständigheterna i NJA 2017 s. 882 

Efter presentationen av HD:s redogörelse för innebörden av undersökningsplikt i de fall där det 

förekommer omständigheter som är ägnade att väcka misstankar hos medkontrahenten ska vi 

nu se hur HD valde att tillämpa teorin i praktiken, vilket alltså är HD:s bedömning av frågan i 

NJA 2017 s. 882. Prövningen som görs av HD sker i två steg, där det första steget går ut på att 

besvara frågan om medkontrahenten borde ha känt till att gäldenären inte kunde betala sina 

skulder vartefter de förföll till betalning. Det första steget är med andra ord inte en fullständig 

insolvensbedömning, vilket skulle kunna motiveras med att om prövningens första steg 

besvaras nekande saknas anledningen till att gå vidare till steg två, som innebär en svårare 

bedömning. Om svaret på första frågeställningen däremot besvaras jakande, går prövningen 

vidare till steg två, som är en utveckling av det första steget och tar sikte på om 

medkontrahenten borde ha känt till att gäldenären inte kunder betala sina skulder vartefter de 

förföll till betalning samt att denna oförmåga inte endast var tillfällig. Det sista steget utgör en 

fullskalig insolvensbedömning.  

 

För att besvara den första frågeställningen tog HD hänsyn till information angående bland annat 

att gäldenären har varit försenad med att betala sina fakturor sedan minst två år innan konkursen 

meddelades. Efter att medkontrahenten varit i kontakt med gäldenären angående den växande 

skulden inhämtade medkontrahenten även en kreditupplysning avseende gäldenärens ekonomi. 
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Det förekom också lugnande information från vd:n på företaget som senare försattes i konkurs, 

som garanterade att samtliga fakturor skulle betalas. Sammanfattningsvis pekar informationen 

på att medkontrahenten, som HD uttrycker det, borde ha känt till att gäldenären inte kunde 

betala sina skulder. Jag skulle till och med våga gå steget längre i frågan och påstå att 

medkontrahenten rent faktiskt kände till att gäldenären hade betalningssvårigheter, eftersom 

gäldenärens betalningssvårigheter dessutom drabbat medkontrahenten.  

 

Eftersom det första steget besvarades jakande, innebär det att prövningen går vidare till andra 

skedet, dvs. att pröva om medkontrahenten borde ha känt till att gäldenärens oförmåga att betala 

sina skulder inte enbart var tillfällig. Medkontrahenten kände alltså till att gäldenären hade 

likviditetsproblem och att betalningsdröjsmålen blev allt längre under tiden fram till 

konkursutbrottet. För att kunna bedöma vilka omständigheter medkontrahenten borde ha känt 

till ska hänsyn också tas till hur branschen fungerade vid samma tidpunkt. Enligt de uppgifter 

som framkommit i målet präglades hela branschen av dålig lönsamhet och flera av 

medkontrahentens kunder var i dröjsmål med sina betalningar. Den dåliga lönsamheten som 

rådde inom hela branschen talar för att medkontrahenten inte hade någon anledning att väcka 

några misstankar om just gäldenärens betalningssvårigheter och saknade anledning att 

undersöka huruvida dessa var enbart tillfälliga eller av en mer varaktig natur.  

 

Trots att HD i efterhand konstaterade att det inte förelåg några omständigheter som var ägnade 

att väcka medkontrahentens misstankar om gäldenärens insolvens inhämtade medkontrahenten 

likväl en kreditupplysning avseende gäldenären. Av kreditupplysningen framgick att 

riskprognosen för obestånd inom 12 månader bedömdes till 10,9 %. Den siffran kan jämföras 

med tidigare kreditupplysningar som uppskattade obeståndsrisken till 1,63–23,5 %. Kredit-

upplysningen lät också meddela att gäldenären befann sig i den högsta riskklassen. 

 

Enligt min tolkning av HD:s redogörelse för omständigheter som är ägnade att väcka misstankar 

och som i sin tur kan innebära att det föreligger en undersökningsplikt för medkontrahenten, är 

kraven lågt ställda för när sådana misstankar bör föreligga. Om kraven är lågt ställda medför 

det i sin tur att undersökningsplikten torde föreligga i normala fall. När man ser till HD:s 

bedömning av omständigheterna i rättsfallet blir min uppfattning snarare den omvända. Trots 

den negativa ekonomiska situationen som råder inom branschen finns det också omständigheter 

som pekat mot att medkontrahenten kände till att det åtminstone förelåg en risk för att 

gäldenärens dåliga betalningsförmåga inte skulle komma att förbättras inom en närliggande 
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period. Medkontrahenten hade kännedom om att gäldenären inte har kunnat betala sina skulder 

innan förfallodatum under flera års tid. Dessutom hade medkontrahenten, genom den inhämtade 

kreditupplysningen, information om att gäldenären befann sig i den högsta riskklassen för att 

hamna på obestånd. En viktig anledning till varför HD ansåg att medkontrahenten inte hade 

anledning att väcka misstankar var att kreditupplysningen inte innehöll någon uppgift om 

gäldenärens skuldkonto hos Kronofogden (KFM). HD ansåg att medkontrahenten saknade 

anledning att närmare undersöka gäldenärens ekonomiska situation. 

 

För det fall medkontrahenten är en leverantör till gäldenären, som enbart erhållit betalning för 

redan utfört uppdrag ställs det höga krav för att mottagandet av betalningen skulle medföra en 

undersökningsplikt för medkontrahenten om gäldenärens insolvens. Dock kvarstår mycket av 

det ursprungliga problemet: När föreligger undersökningsplikten? Det korta svaret är att 

undersökningsplikten föreligger om det finns omständigheter som är ägnade att väcka 

misstankar om att gäldenären är insolvent, men svaret väcker i sin tur en rad följdfrågor. Det är 

svårt att försöka uppställa några generella riktlinjer för att besvara frågan, vilket får till följd att 

det är svårt att på förhand veta vad som gäller och att rättsläget fortfarande delvis är oklart, 

ungefär på samma nivå som innan HD:s dom. Medkontrahenten vet ofta inte i förväg att denne 

har någon undersökningsplikt i och med det fortfarande tämligen osäkra rättsläget. Med 

anledning härav vidtar medkontrahenten antagligen inte några undersökningsåtgärdär och anses 

därmed inte ha fullgjort sin undersökningsplikt, vilket är en naturlig följd av att 

medkontrahenten överhuvudtaget inte ens hade vetskap om att en sådan plikt förelåg. 

 

5.5 Om ond tro och misstankar om insolvens 
Om det finns omständigheter som är ägnade att väcka misstankar om gäldenärens insolvens 

medför det per automatik att ond tro föreligger? Jag menar på att svaret på frågan är beroende 

av hur man väljer att se på undersökningsplikten. Antingen kan undersökningsplikten uppfattas 

som en sorts förlängning av ondtrosrekvisitet eller som ett verktyg för att avgöra huruvida ond 

tro föreligger. Om man är av uppfattningen att undersökningsplikten utgör en utvidgning av 

ondtrosrekvisitet torde det innebära att om det förekommer omständigheter som är ägnade att 

väcka medkontrahentens misstankar föreligger det samtidigt per automatik en ondtrossituation. 

I så fall görs ett avsteg från principen om att ond tro enligt 4 kap. 5 § KonkL ska tillmätas 

samma innebörd som ond tro enligt andra förmögenhetsrättsliga regler. 
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Mycket talar dock för att undersökningsplikten snarare ska ses som ett mätverktyg för att kunna 

avgöra huruvida medkontrahenten var i ond tro, främst beträffande gäldenärens insolvens. I 

sådana fall hade principen om att ond tro ska tillmätas samma innebörd inom 

förmögenhetsrätten efterlevts. Undersökningsplikten kan också sägas utgöra ett verktyg för att 

motverka den annars knepiga ondtrosbedömningen. Plikten medför att medkontrahenten inte 

kan förhålla sig helt passiv och med hänvisning till att vederbörande inte kände till ett visst 

förhållande hävda att hen var i god tro. Antag att det förekommer omständigheter som anses 

ägnade att väcka medkontrahentens misstankar och att undersökningsplikten skulle ha visat att 

gäldenären inte var insolvent, då föreligger god tro hos medkontrahenten – oavsett om några 

undersökningsåtgärder förekommit eller inte. Om gäldenären var insolvent, kan undersöknings-

plikten användas för att avgöra om medkontrahenten borde ha känt till detta. Om en 

undersökning skulle ha pekat på att gäldenären var insolvent samt att medkontrahenten inte har 

reagerat över det faktumet tyder sammantaget på att medkontrahenten varit oaktsam, vilket 

sålunda betyder att ond tro föreligger. Enbart om undersökningsplikten visar att gäldenären var 

insolvent innebär det att misstankar om insolvens och ord tro är samma i detta sammanhang. 

 

Lennander beskriver ondtrosrekvisitet som finns i 4 kap. 5 § som ett vanligt ondtrosrekvisit och 

att det enbart krävs att medkontrahenten ska ha uppträtt culpöst och borde ha insett att 

gäldenären var insolvent för att rekvisitet ska vara uppfyllt.178 Följaktligen är det tillräckligt att 

medkontrahenten har uppträtt culpöst för att ond tro ska föreligga och man kan fråga sig var 

undersökningsplikten kommer in i bilden. Huvudsaken är att medkontrahenten har varit culpös 

och om medkontrahenten har vidtagit någon undersökningsplikt eller inte är bara ett 

tillvägagångssätt för att besvara den förta frågan. Ondtrosrekvisitet är likväl uppfyllt, oberoende 

av om någon undersökningsplikt har iakttagits, om det kan bevisas på annat sätt att ond tro 

förelegat. Det sagda styrker således tesen om att undersökningsplikten kan ses som ett verktyg 

för att fastställa huruvida ond tro förelegat. 

 

Vad är det då som är av intresse och prejudikatsvärde med HD:s dom från 2017 kan man fråga 

sig. Det korta svaret får nog bli att det är en hög tröskel innan det kan krävas att 

medkontrahenten vidtar någon form av undersökning och att undersökningsplikten inte kan 

anses gälla generellt, utan enbart i undantagsfall. Domen innebär att HD varken helt öppnar upp 

eller stänger dörren för medkontrahentens undersökningsplikt gällande gäldenärens insolvens. 

                                                 
178 Lennander, Återvinning i konkurs, s. 156.  
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HD lämnar dörren på glänt i och med konstaterandet att det i vissa fall kan finns omständigheter 

som innebär att medkontrahenten måste företa en viss grad av undersökning.  

 

5.6 Vilka åtgärder innebär undersökningsplikten? 
Ett område som HD dessvärre inte berör i sin dom från 2017 är frågan om vad 

undersökningsplikten innebär, dvs. vilka åtgärdskrav som ställs på medkontrahenten för att 

dennes plikt ska anses genomförd. Det är inte helt oproblematiskt att med säkerhet på förhand 

avgöra huruvida undersökningsplikten föreligger eller inte. Låt oss därför, för både enkelhetens 

och tydlighetens skull, tänka oss in i en situation där det har konstaterats att det föreligger en 

undersökningsplikt för medkontrahenten. Frågan som i sin tur, efter att undersökningspliktens 

fastställts, aktualiseras är vilka handlingar eller undersökningsåtgärder som medkontrahenten 

kan anses behöva vidta för att undersökningsplikten ska tillräknas som fullgjord. 

 

Undersökningsplikten innebär i första hand att medkontrahenten ska undersöka frågan rörande 

gäldenärens insolvens.179 En tänkbar lösning vore att medkontrahenten inhämtade en 

fullständig kreditupplysning avseende gäldenärens ekonomiska ställning. En sådan 

kreditupplysning kan enkelt beställas via internet, exempelvis från företaget UC, som erbjuder 

olika typer av kreditupplysningar. I de flesta kreditupplysningar som går att beställa ingår även 

en riskprognos.180 Enligt HD:s bedömning i NJA 2017 s. 882 innebar den kreditupplysning som 

medkontrahenten inhämtade ingen anledning för medkontrahenten att känna till gäldenärens 

insolvens, med motiveringen att kreditupplysningen inte innehöll någon information angående 

gäldenärens skuldkonto hos KFM. Om kreditupplysningen skulle ha inkluderat information om 

ett eventuellt skuldkonto hos KFM talar det för att medkontrahenten åtminstone torde ha 

anledning att fatta misstankar om gäldenärens insolvenssituation, vilket i sin tur innebär att 

medkontrahenten får anses vara i ond tro.  

 

Att medkontrahenten inhämtar en fullvärdig kreditupplysning, som innehåller dels en 

riskprognos, dels information om skuldkonto hos KFM, från ett externt kreditvärderingsinstitut 

är en enkel åtgärd som inte kräver någon större ansträngning från medkontrahentens sida, 

samtidigt som värdefull information erhålls. Rättspraxis visar att kravet på medkontrahentens 

aktsamhet ”i vissa situationer kan innefatta i vart fall vissa undersökningsåtgärder”.181 

                                                 
179 Se exempelvis NJA 2017 s. 882 10 p. 
180 Se UC, Företagsupplysningar. 
181 NJA 2017 s. 882 10 p. 
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Formuleringen får enligt min mening ses innebära att några långtgående undersökningsåtgärder 

i vart fall inte efterfrågas av medkontrahenten. 

 

5.7 Jämförelse med andra varianter av undersökningsplikt 

5.7.1 Jämförelse med undersökningsplikt vid köp av fast och lös egendom 

Den kanske största, men framför allt tydligaste, skillnaden mellan undersökningsplikten som 

åligger köparen att företa vid förvärv av både fast och lös egendom och medkontrahentens 

undersökningsplikt gällande främst gäldenärens insolvens är att den första nämnda plikten 

framgår redan av lagtexten. Undersökningsplikt vid förvärvssituationer avseende både lös, men 

inte minst fast egendom, syftar till en form av ansvars- och riskfördelning mellan säljaren och 

köparen av köpeobjektet. Aktuella parter som är inblandade vid undersökningsplikt i samband 

med köp av egendom utgörs av säljare och köpare. När det gäller undersökningsplikten är det 

främst gäldenären (eller konkursboet) och medkontrahenten som utgör parter, men framför allt 

gäldenärens borgenärskollektiv har ett stort intresse i frågan eftersom en återvunnen 

rättshandling ska fördelas mellan dem. Undersökningsplikten kan sägas vara av mer fysisk 

karaktär när det gäller förvärv av fast och lös egendom som en naturlig följd av att köpeobjektet 

är ett fysiskt föremål. Dock finns undantag i form av exempelvis aktier och rättigheter som 

inryms i begreppet lös egendom, men inte utgör någon fysisk egendom. Medkontrahentens 

undersökningsplikt avser i första hand gäldenärens ekonomi, vilken är mer oklar sett till form 

och innehåll, vilket innebär att undersökningsföremålet inte är lika tydligt definierat på förhand. 

 

Av rättspraxis framgår att undersökningsplikten vid förvärv av fast och lös egendom snarare 

innebär att i efterhand avgöra vad som varit möjligt att upptäcka vid köpetillfället, än hur 

köparen i det enskilda fallet agerat.182 Däremot avser undersökningsplikten inte besvara frågan 

huruvida köparen agerat culpöst. Vad gäller medkontrahentens undersökningsplikt gällande 

gäldenärens insolvens är det precis den frågan, nämligen om medkontrahenten agerat culpöst, 

som avses besvaras. Det sagda innebär att det föreligger en närmast väsentlig skillnad mellan 

de olika varianterna av undersökningsplikter.  

 

Det finns vissa kopplingar som kan göras mellan medkontrahentens undersökningsplikt och 

den utökade undersökningsplikten som kan aktualiseras i samband med köp av fast egendom. 

Likheten består främst i att båda varianterna av undersökningsplikt aktualiseras i samband med 

                                                 
182 Se NJA 1996 s. 584. 
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att det förekommer omständigheter som torde föranleda att misstankar väcks antingen hos 

förvärvaren eller medkontrahenten. I medkontrahentens fall innebär det att undersöknings-

plikten aktualiseras om det finns omständigheter som är ägnade att väcka misstankar om 

gäldenärens insolvens i första hand. För köparen av fast egendom innebär den utökade 

undersökningsplikten att för de fall det förekommer omständigheter som tyder på att något är 

fel, måste köparen gå vidare med sin undersökning för att få svar på om fel föreligger, och vad 

som i sådana fall är orsaken. Motsatsvis innebär resonemanget att om det inte förekommer 

omständigheter som föranleder misstankar hos medkontrahenten respektive köparen, behöver 

inte medkontrahenten fullfölja några undersökningsåtgärder och köparen av fast egendom 

behöver enbart fullfölja sin undersökningsplikt enligt normalgraden. 

 

Sammanfattningsvis kan konstateras att det förekommer fler olikheter än likheter mellan 

medkontrahentens undersökningsplikt avseende gäldenärens insolvens respektive den  

undersökningsplikt som åvilar den köpande parten i en förvärvssituation avseende både fast 

och lös egendom. Med anledning härav är det svårt att finna någon vägledning kring 

medkontrahentens undersökningsplikt med utgångspunkt  

 

5.7.2 Jämförelse med ond tro och undersökningsplikt enligt godtrosförvärvslagen 

Hur förhåller sig ondtrosrekvisitet och medkontrahentens undersökningsplikt angående 

gäldenärens insolvens till undersökningsplikten och möjligheten till godtrosförvärv som GFL 

erbjuder? Kan medkontrahenten exempelvis hävda att rättshandlingen som avser återvinnas har 

skydd av GFL:s regerverk? Den första skillnaden som vi stöter på är att återvinning enligt 4 

kap. 5 § KonkL som bekant avser samtliga transaktioner som faller in under paraplybegreppet 

rättshandling, medan godtrosförvärv med stöd av GFL enbart avser lösöre, dvs. fysiska och 

flyttbara föremål såsom maskiner och varor.183 Notera särskilt att rättspraxis ger stöd för att 

bankmedel kan godtrosförvärvas, som en följd av att banköverföringar inte likställs med 

överlåtelse av en enkel fordran.184 Dock gäller att godtrosförvärv enbart kan ske genom 

singularfång och därmed inte genom exempelvis bodelning eller arv. Det faktum att 

godtrosförvärv inte kan ske genom universalfång medför troligtvis inget hinder i detta 

sammanhang eftersom vår fråga berör god tro vid konkurs och inte skilsmässa eller dödsfall. 

 

                                                 
183 Se 1 § GFL och Håstad, Sakrätt avseende lös egendom, s. 41. 
184 Se NJA 2009 s. 182. För den nyfikne rekommenderas Lindqvist, Om godtrosförvärv respektive vindikation av 
bankmedel mm. 
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Huruvida undersökningsplikt föreligger, och i så fall i vilken grad, vid godtrosförvärv enligt 

GFL är till stor del beroende av bland annat vilka parterna är, parternas relation till varandra 

samt vilket föremål eller typ av transaktion förvärvet avser. Såvitt jag kan se föreligger det i 

normalfallet inget hinder mot att en medkontrahent kan göra ett godtrosförvärv med stöd av 

GFL. Vid en godtrosförvärvssituation enligt GFL innebär undersökningsplikten något förenklat 

att förhållandena gällande överlåtelseobjektet eller transaktionen bör undersökas, vilket kan 

jämföras med ondtrosrekvisitet i 4 kap. 5 § KonkL och dess eventuella undersökningsplikt. För 

att åstadkomma ett återvinningsförfarande med stöd av bestämmelsen måste medkontrahentens 

onda tro omfatta paragrafens samtliga rekvisit, dvs. de omständigheter som medför att 

rättshandling räknas som otillbörlig och gäldenärens insolvens. Mot bakgrund av att de två 

varianterna av undersökningsplikt avser olika förhållanden torde medkontrahenten sålunda 

kunna åstadkomma ett oklanderligt godtrosförvärv enligt GFL:s mening samtidigt som ond tro 

enligt 4 kap. 5 § KonkL föreligger. I vissa fall är det sannolikt att undersökningsplikten enligt 

GFL samtidigt innebär att medkontrahenten berikas med insikter som leder till att ond tro 

föreligger i båda fall. Däremot råder begränsade möjligheter för medkontrahenten att vara i god 

tro enligt återvinningsregeln samtidigt som ond tro i GFL:s mening råder. 

 

I återvinningssammanhang är det dock inget hinder att god tro i GFL:s mening råder, så länge 

samtliga rekvisit i 4 kap. 5 § KonkL, däribland ondtrosrekvisitet, är uppfyllda kan återvinning 

av rättshandlingen i fråga genomföras. Det ligger som sagt i själva återvinningsförfarandets 

natur att sakrättsligt giltiga rättshandlingar återgår, därmed innebär det heller inte något avsteg 

att transaktioner eller föremål som godtrosförvärvats enligt GFL också kan återgå till 

konkursboet. 
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6 AVSLUTNING 
 

Generellt kan konstateras att återvinning av en rättshandling tillbaka till konkursboet är en 

mycket långtgående och ingripande åtgärd som återvinningskäranden, i regel konkurs-

förvaltaren, ges möjlighet att genomföra. Genom återvinningsförfarandet går en rättshandling 

som i och för sig är sakrättsligt skyddad tillbaka, vilket innebär ett inte obetydande avsteg från 

sakrätten. Mot bakgrund av det sagda är det motiverat att det uppställs stränga krav för att få 

till stånd en återvinning utan att riskera att samtidigt urholka den sakrättsliga regleringen. Å 

andra sidan är det samtidigt av vikt att se till att borgenärskollektivets intressen skyddas och att 

borgenärerna behandlas lika i samband med gäldenärens konkurs. 

 

Huruvida ondtrosrekvisitet, även kallat det subjektiva rekvisitet, i 4 kap. 5 § KonkL anses 

innefatta en undersökningsplikt, avseende gäldenärens insolvens i första hand och som åvilar 

medkontrahenten att företa, var fram till senare hälften av 2017 en fråga med svävande svar 

och som enbart omdiskuterats i den juridiska doktrinen. I november 2017 meddelade HD i en 

dom att ondtrosrekvisitet innebär att medkontrahenten i vissa fall har en undersökningsplikt, 

som i första hand avser gäldenärens insolvens. Undersökningsplikten anses föreligga för de fall 

det finns omständigheter som är ägnade att väcka medkontrahentens misstankar om gäldenärens 

insolvens. Trots det välkomnande klargörandet från HD kring undersökningspliktens 

befinnande i tid och rum, dvs. när den föreligger och vad den innebär, är innebörden och dess 

tillämpning fortfarande diffus. HD stadgade i domen att medkontrahentens undersökningsplikt 

föreligger i de fall det finns omständigheter som är ägnade att väcka medkontrahentens 

misstankar om gäldenärens insolvens. Gränsdragningen för när sådana omständigheter 

föreligger är flytande. Hittills har det inte förekommit någon autentisk situation som ansetts 

innefatta en undersökningsplikt för medkontrahenten, varför det är problematiskt att försöka 

utröna vilka undersökningsåtgärder plikten medför. På det hela taget har NJA 2017 s. 882 

bidragit till att undersökningsplikten getts en tydligare juridisk skepnad, fastän konturerna inte 

är alldeles knivskarpa.  

 

Vad gäller medkontrahentens undersökningsplikt i förhållande till dels undersökningsplikten 

som föreligger vid köp av både fast och lös egendom, dels möjligheten till godtrosförvärv och 

undersökningsplikt enligt GFL kan följande konstateras. En väsentlig skillnad mellan 

medkontrahentens undersökningsplikt och den som föreligger vid köp av fast eller lös egendom 
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utgörs av att den senare innebär att i efterhand avgöra vad som varit möjligt att upptäcka vid 

köpetillfället, snarare än hur köparen i det enskilda fallet har agerat. Köparens undersöknings-

plikt avser således inte besvara frågan huruvida denne agerat culpöst, vilket är raka motsatsen 

till syftet med medkontrahentens undersökningsplikt. Däremot kan det sägas föreligga en 

konfliktliknande situation mellan å ena sidan medkontrahentens undersökningsplikt och 

ondtrosbedömningen enligt konkursrättslig lagstiftning och undersökningsplikten och 

godtrosbedömningen enligt GFL å andra sidan. Medkontrahenten torde kunna anses vara i god 

tro enligt GFL samtidigt som ond tro enligt 4 kap. 5 § KonkL föreligger. Dock innebär det inget 

hinder mot att återvinning kan ske, så länge samtliga förutsättningar som återvinningsreglerna 

föreskriver föreligger. 

 

Enligt min mening kan undersökningsplikten inneha två funktioner. Antingen kan 

undersökningsplikten uppfattas som en sorts förlängning av ondtrosrekvisitet eller som ett 

verktyg för att avgöra huruvida ond tro föreligger. Om man är av uppfattningen att 

undersökningsplikten utgör en utvidgning av ondtrosrekvisitet torde det innebära att om det 

förekommer omständigheter som är ägnade att väcka medkontrahentens misstankar föreligger 

det samtidigt per automatik en ondtrossituation. Undersökningsplikten kan också sägas utgöra 

ett verktyg för att motverka den annars knepiga ondtrosbedömningen; plikten medför att 

medkontrahenten inte kan förhålla sig helt passiv och med hänvisning till att vederbörande inte 

kände till ett visst förhållande hävda att hen var i god tro. 
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