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Förord 

 
Den nyligen avslutade kursen i kredit- och obeståndsrätt bidrog till att jag fick upp ögonen 

för ett nytt rättsområde. Det är min förhoppning att denna D-uppsats ska kunna bistå personer 

intresserade av konkursförfarandet, eller av juridik i allmänhet, med vägledning i en ännu 

ouppklarad rättsfråga. 

 

Jag vill tacka Joseph Zamani, som inte bara uppmärksammat frågan utan även kommit med 

värdefulla synpunkter och tankar, Anders Heiborn, för sin roll som handledare och de kloka 

råd och tips han kommit med, Anna Engman vid Ackordscentralen och min kära sambo 

Beatrice Krüger, för sitt tålamod. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Sammanfattning 

Konkursförfarandet är ett komplext förfarande som regleras av omfattande och relativt 

avancerad lagstiftning. Syftet med förfarandet är att under ordnade former avveckla en 

insolvent konkursgäldenärs verksamhet samtidigt som konkursborgenärers fordringar 

tillgodoses och regleras.  

 

Även andra parter kan beröras av konkursen. En sådan part är den som intar ställningen som 

tredje man, dvs. den som inte är i ett direkt avtalsreglerat förhållande med konkursboet. Det 

kan finnas egendom i boet som tillhör tredje man och inte ska ingå i konkursen. Boet och 

förvaltaren är skyldiga att omhänderta och vårda den egendom som ska ingå i konkursen, 

men finns det en motsvarande skyldighet för sådan egendom som ägs av tredje man? I 

konkurslagen finns regler till skydd för tredje mans redovisningsmedel, men det finns inga 

uttryckliga bestämmelser till skydd för tredje mans lösöre, s.k. ”separationsgods”.  

 

För att försöka besvara frågan om vilket vårdansvar bo respektive förvaltare har för 

separationsgods har jag studerat och analyserat olika svenska rättskällor. Det framkom vid en 

genomgång av förarbeten till konkurslagen, underrättspraxis, doktrin och allmänna 

rättsprinciper att det föreligger en plikt att vårda separationsgods. Frågan om denna vårdplikt 

ska belasta boet, förvaltaren eller båda har dock varit svårare att besvara. Svårigheten bakom 

den senare frågeställningen tycks grunda sig i att en ansvarsmässig likhet mellan bo och 

förvaltare har presumerats i de flesta av rättskällorna när separationsgods har behandlats. 

Denna presumtion har bidragit till att rättssubjektens vårdplikt för separationsgods inte har 

behandlats separat.  

 

I avsaknad av en uttrycklig bestämmelse som förpliktigar förvaltaren att vårda 

separationsgods faller vårdansvaret på boet, i egenskap av besittare. Förvaltaren har dock en 

indirekt vårdplikt i och med att denne är den primära fysiska aktören i förfarandet och agerar 

för boets räkning. Lagstiftaren borde dock enligt min mening införa en vårdplikt avseende 

separationsgods för förvaltaren, förslagsvis med hjälp av inspiration från den tillfälliga 

vårdplikt för dödsbodelägare som föreskrivs i ärvdabalken.  
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1 Inledning 

1.1 Problembakgrund  

När ett konkursförfarande inleds och konkursboets tillgångar ses över kan det framkomma att 

en del av lösöret inte tillhör boet utan tredje man. Det skulle exempelvis kunna röra sig om 

situationer där konkursförvaltaren står i färd med att omhänderta lösöre som vid konkursens 

början finns i en av konkursgäldenären hyrd lokal, i vilken tredje mans lösöre finns. Det 

skulle även kunna röra sig om situationer där objekt som hyrs eller leasas ut fortfarande är i 

gäldenärens besittning vid konkursutbrottet. Sådant lösöre ska inte ingå i konkursen om 

ägaren till lösöret har separationsrätt.1 Om det är klarlagt att sådan egendom är behäftad med 

separationsrätt och att den följaktligen inte ska ingå i konkursen, har förvaltaren något ansvar 

hänförligt till egendomens bevarande? Tredje man kanske inte hämtar egendomen och lösöret 

fortsätter att vara i boets besittning. Konkursförvaltaren är givetvis ansvarig för förvaltningen 

av konkursboets tillgångar och avveckling och det är följaktligen intressant att se hur 

situationer som nämns ovan påverkar förvaltarens övergripande ansvarstagande.2 

 

När det kommer till egendom i ett dödsbo har lagstiftaren valt att införa en tillfällig vårdplikt 

för ännu icke omhändertagen egendom. I 18 kap. 2 § ÄB föreskrivs ett system där 

exempelvis delägare i ett dödsbo eller en hyresvärd åläggs en vårdplikt för egendom som 

ännu inte omhändertagits av sin rättmätige ägare. Inledningsvis, och utan att ha vidare utrett 

frågan, framstår det som oklart varför lagstiftaren har valt att införa en vårdplikt för tredje 

mans egendom i ett dödsbo och inte för tredje mans egendom i ett konkursbo. Ledning i 

frågan om vårdplikt för tredje mans lösöre i konkursboets besittning kanske kan hämtas i ÄB 

och dess förarbeten. Det kan även finnas föreskrifter om vårdplikt inom andra rättsområden, 

men dödsboets juridiska likhet med konkursboet gör ÄB:s bestämmelse särskilt intressant.3 

                                                
1 Jfr 3 kap. 3 § KonkL e contrario, NJA II 1944 s. 409, Se även Millqvist, Sakrättens grunder, s. 86 f.  
2 Dvs. om det påverkar tolkandet av den generella handlingsnormen i 7 kap. 8 § konkurslagen (”KonkL”) eller 

de styrmedel som en konkursförvaltare har att förhålla sig till, nämligen arvodet, 14 kap. 4 § KonkL, och 

skadeståndsansvaret, 17 kap. 1 § KonkL, se även Zamani, Konkursförvaltaruppdragets normer - om arvode, 

skadestånd och vård av annans lösöre, SvJT 2019 s. 52 och 56, där han skriver mer om den generella 

handlingsnormen och arvode.  
3 Se exempelvis 3 kap. KonkL och 18 kap. ärvdabalken (ÄB). Likheter mellan konkursboet och dödsboet 

kommer att behandlas nedan i avsnitt 5.1.1. 
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1.2 Problemformulering 

● Vilket ansvar har konkursförvaltaren för tredje mans lösöre fram till att denne hämtar 

egendomen?  

● Har förvaltaren en vårdplikt för sådan egendom eller är det konkursboet som har en 

vårdplikt? 

● Om en sådan vårdplikt föreligger, när inträder den och vad omfattar den?  

● Hur, om möjligt, frigör man sig från vårdplikten? 

1.3 Syfte 

Det huvudsakliga syftet med uppsatsen är att utreda om en konkursförvaltare har en vårdplikt 

för tredje mans egendom (lösöre) som vid konkursutbrottet befinner sig i konkursboets 

besittning. Om det framkommer att en sådan vårdplikt föreligger är det vidare uppsatsens 

syfte att utreda när en sådan vårdplikt inträder, vad den innefattar och om den går att frigöra 

sig ifrån.  

 

I uppsatsens analytiska del diskuterar och analyserar jag vad som framkommer rörande en 

eventuell vårdplikt och dess innehåll. Det är min avsikt att den analytiska delen ska bistå 

läsaren i att skapa en egen uppfattning huruvida en vårdplikt föreligger eller inte för 

förvaltaren och hur ansvarsfördelningen ser ut mellan bo och förvaltare.  

1.4 Avgränsningar 

I uppsatsen behandlas inte konkursförvaltarens skyldighet att omhänderta och förvalta 

redovisningsmedel som tillhör tredje man. För en sådan situation har konkursförvaltaren 

lagstiftning att tillgå.4 Det kan däremot inte uteslutas att ledning kan inhämtas i de förarbeten 

som föranlett lagtext på området även i frågan rörande vård av tredje mans lösöre.  

 

Uppsatsen kommer inte att behandla straffrättsliga aspekter av en förvaltares eller en vårdares 

vårdansvar. Enbart de eventuella civilrättsliga konsekvenserna kommer att belysas. 

Avgränsningen görs i syfte att rikta uppsatsens fokus mot konkursförfarandet och förvaltaren 

istället för mot allmänna åligganden hänförliga till vård av annans lösöre.5  

                                                
4 Se 7 kap. 23 och 24 §§ KonkL.  
5 Se avsnitt 3.2.1 nedan. Det är alltså främst vårdpliktens positiva sida, dvs. den aktiva vårdplikten, som kommer 

att redogöras för. Konstaterandet av vårdpliktens negativa sida görs i syfte att påvisa att en allmän vårdplikt 

föreligger.  
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1.5 Metod 

1.5.1 Inledning 

Konkursförvaltarens vårdplikt för tredje mans egendom i ett konkursbo finns inte fastslagen i 

KonkL. För att utröna om det för konkursförvaltaren föreligger en vårdplikt för sådan 

egendom undersöker jag flera förarbeten till KonkL, domstolspraxis, doktrin och rätt 

hänförlig till andra rättsområden.6  

 

Genom användandet av den metodik som behandlas i avsnitt 1.5.2 ska materialet, som 

redogörs för under avsnitt 1.5.3 och löpande i fotnoter, tolkas och systematiseras i syfte att 

fastställa gällande rätt. Det som framkommer i uppsatsens deskriptiva del7 ska sedan ligga till 

grund för den analytiska delen8 där det är min ambition att med hjälp av vald metod och 

tillgängligt material besvara uppsatsens problemformulering.  

 

För att få ett praktiskt perspektiv på förvaltarens omhändertagande av tredje mans lösöre har 

även material9, beståendes av en handbok, inhämtats från Kronofogden. Materialet används i 

syfte att ge en inblick i och exemplifiera hur omhändertagandet av tredje mans lösöre kan se 

ut i praktiken. 

1.5.2 Val av metod  

1.5.2.1 Rättsdogmatisk metod 

Det naturliga valet av metod i en juridiskt inriktad uppsats, vars tillvägagångssätt bygger på 

att skildra, systematisera och tolka rättskällor, är den rättsdogmatiska metoden. Metoden kan 

beskrivas som en vetenskaplig rekonstruktion av ett rättssystem. Rättsdogmatiken tar 

följaktligen sikte på gällande rätt, men det kan inte uteslutas att den rättsdogmatiska metoden 

lämnar utrymme för andra argument och lösningar med utgångspunkt i oortodoxa källor, dvs. 

inte traditionellt vedertagna rättskällor.10 Metoden har sin utgångspunkt i rättskällorna och 

går ut på att utröna lege lata, dvs. de bestämmelser som gäller för området, och dess innehåll. 

                                                
6 Likheterna mellan exempelvis ett konkursbo och ett dödsbo kommer att redogöras för nedan.  
7 Dvs. den mestadels faktabaserade delen av uppsatsen som löper från kapitel 2 till 6.  
8 En löpande analys sker även i viss utsträckning. Se vidare under avsnitt 1.5.2. 
9 Se Kronofogden, Kronofogdens Handbok för konkurstillsyn. 
10 Jareborg, Rättsdogmatik som vetenskap, SvJT 2004 s. 4, Olsen, Rättsvetenskapliga perspektiv, SvJT 2004 s . 

111, Bruun och Wilhelmsson, Rätten, moralen och det juridiska paradigmet, SvJT 1983 s. 712, Lehrberg, 

Praktisk juridisk metod, s. 32 och Kleineman i Nääv och Zamboni (red.), Juridisk metodlära, s. 21, jfr även 

Kjellgren och Holm, Att skriva uppsats i rättsvetenskap - råd och reflektioner, s. 49 ff. 
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Utifrån den gällande rätten kan man sedan resonera avseende de lege ferenda, rättsregler som 

lagstiftaren bör tillskapa, ta bort eller ändra för att komplettera eller justera den gällande 

rätten.11  

 

För att utröna gällande rätt och dess innehåll kan information inhämtas från olika rättskällor 

som lagtext, förarbeten, prejudikat, domstolspraxis och doktrin. Information i form av data 

kan även inhämtas genom ett empiriskt tillvägagångssätt, exempelvis genom intervjuer eller 

statistik.12 Oavsett vilken typ av källa en baserar sin studie eller forskning på kan det finnas 

ett behov av att rangordna och systematisera källorna. Det kan inte uteslutas att källorna är 

motstridiga och det kan således vara lämpligt att rangordna dem. En sådan rangordning 

redogörs för nedan under följande avsnitt.  

 

Den metod som används i denna uppsats är av rättsdogmatisk natur och utgår från en 

rangordning av rättskällorna som utgör gällande rätt på området. I syfte att komplettera det 

som finns skrivet på området, undersöks även andra rättsområden.13  

1.5.2.2 Rättskälleläran 

De rättskällor som den rättsdogmatiska tolkningen utgår från är de som ryms inom den s.k. 

rättskälleläran, nämligen lagtext, förarbeten, domstolspraxis och doktrin. Det finns olika 

uppfattningar inom juridisk doktrin om hur vissa av dessa rättskällor ska rangordnas och 

ibland även om vad som är att anse som en rättskälla, men det finns en vedertagen 

uppfattning om rättskällornas hierarki. Denna uppfattning är att de auktoritativa rättskällorna 

rankas högst, dvs. lagtext, som kan kompletteras med förordningar och andra författningar, 

följt av prejudikat från HD. Efter prejudikat rangordnas förarbeten till det lagrum tillämpas 

eller granskas. Sedan kommer supplerande rättskällor, dvs. rättskällor som inte själva är 

auktoritativa och följaktligen beroende av de auktoritativa rättskällorna. Doktrin är ett 

exempel på en supplerande rättskälla.14 

                                                
11 Lehrberg s. 203-204 och Kleineman i Nääv och Zamboni, s. 21 ff.  
12 Ibid.  
13 Se vidare under avsnitt 1.5.3 angående det material som inhämtas analogt. 
14 Lehrberg, s. 106-110 och Ramberg m.fl., Rättskällor - en introduktion till kritiskt tänkande, s. 13 f. och 88, 

Peczenik, Juridikens teori och metod: en introduktion till allmän rättslära, s. 35-45 och Kleineman i Nääv och 

Zamboni, s. 27 ff.  
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1.5.2.3 Teleologisk metod 

Eftersom uppsatsens deskriptiva del kan komma att uppfattas som tung och svårläst kommer 

även en löpande analys att göras med tillämpning av en teleologisk metod. Med teleologisk 

metod menas att de auktoritativa rättskällornas, primärt lagtexts, ordalydelse granskas i syfte 

att fastställa lagstiftarens ändamål med ordalydelsen. Dock borde en ordalydelse i sig inte 

alltid kunna förklara ändamålet med lagen, utan ibland bör även andra faktorer tas i 

beaktning.15 Den teleologiska tolkningsmetoden kan visa sig användbar när exempelvis 

förarbeten till en författning ska tolkas.16 

1.5.2.4 “Soft law” 

Det kan enligt min mening inte uteslutas att materialet från Kronofogden, eftersom 

Kronofogden är den relevanta tillsynsmyndigheten för konkursområdet, kan utgöra s.k. “soft 

law” på området. Soft law kan vara icke-bindande rättsakter, riktlinjer, instruktioner eller 

dylikt som visar hur ett regelverk bör tillämpas.17 Oavsett om materialet utgör soft law eller 

doktrin bör källan ses som en supplerande rättskälla och således rangordnas efter de 

auktoritativa rättskällorna vid användandet av den rättsdogmatiska metoden.18 

1.5.3 Val av material 

Det material som valts ut för att ligga till grund för uppsatsens deskriptiva del består av en 

blandning av auktoritativa och supplerande rättskällor. De källor som är av äldre slag bör 

visserligen hänvisas till med eftertänksamhet, men om det inte finns en senare källa som talar 

emot den äldre kan det inte uteslutas att den äldre källan kan ge uttryck för en fortfarande 

idag gällande norm.19 

 

Med ett varierande urval av källor kan det vara lämpligt att kort redogöra för varför källorna 

har valts och vilken betydelse de har för fastställandet av de lege lata på området. Valet av 

auktoritativa rättskällor borde inte behöva motiveras, eftersom det är de som primärt utgör 

gällande rätt. En förutsättning är att de använda auktoritativa rättskällorna inte är motstridiga 

                                                
15 Lehrberg, s. 246-247.  
16 Ramberg m.fl., s. 29-30 och 48-49.  
17 Hettne och Otken Eriksson (red.), EU-rättslig metod - Teori och genomslag i svensk rättstillämpning, s. 46 f. 

och jfr Guzman och Meyer, International Soft Law Spring, 2010: Volume 2, Number 1, s. 172 ff. 
18 Jfr avsnitt 1.5.2.1 och 1.5.2.2. 
19 Ramberg m.fl., s. 51-53.  
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och således fordrar ett ställningstagande till exempelvis lex superior, lex specialis eller lex 

posterior.20  

 

Prejudikatvärdet av den domstolspraxis som hänvisas till i uppsatsen kan ifrågasättas, 

eftersom den inte härstammar från någon av de högsta svenska nationella domstolarna.21 En 

fråga som följaktligen uppstår är vilket värde ett sådant prejudikat har i en uppsats vars 

tillvägagångssätt bygger på att fastställa gällande rätt. Dock går det inte helt att utesluta att en 

hovrätts avgörande tillmäts ett prejudikatvärde. Har en fråga inte blivit behandlad i högsta 

instans kan en andra instans avgörande tillmätas visst prejudikatvärde.22 

 

En del av materialet som studeras och tolkas i uppsatsen består av analogt inhämtade 

rättskällor från det arvsrättsliga området. Eftersom delar av det arvsrättsliga rättsområdet 

innehar likheter med det obeståndsrättsliga området används de analoga rättskällorna i syfte 

att komplettera vad som framkommer beträffande de lege lata. Om det inom ett annat men 

likartat rättsområde finns en författning eller dylikt som ger uttryck för en allmän princip kan 

det förefalla naturligt att applicera denna analogt om det i sammanhanget framstår som 

lämpligt.23  

1.6 Disposition 

Uppsatsens första kapitel syftar till att introducera läsaren till ämnet. Introduktionen sker 

genom en problembakgrund, en problemformulering, en redogörelse för den metod och det 

material som uppsatsen bygger på och en förklaring av uppsatsens syfte.  

 

Det andra kapitlet bekantar läsaren med konkursförfarandet genom en kortare redogörelse av 

konkursförfarandet, konkursboet, konkursförvaltarens uppdrag och ansvaret i förfarandet 

medan uppsatsens tredje kapitel handlar om vårdplikt i allmänhet och fjärde kapitlet 

behandlar en eventuell vårdplikt för konkursförvaltaren. För att komplettera det som 

framkommer i kapitel fyra behandlar det femte kapitlet sådan vårdplikt som föreskrivs inom 

ÄB.  

 

                                                
20 Ramberg m.fl. s. 21 ff.  
21 Ramberg m.fl., s. 36 f. och Lehrberg s. 172.  
22 Lehrberg s. 172.  
23 Ramberg m.fl, s. 59 ff. 
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Läsaren bör vara medveten om att kapitel tre och fyra kan förefalla ganska likartade. Den 

avgörande skillnaden blir att kapitel tre behandlar vårdplikt i allmänhet, medan kapitel fyra 

avser ansvar specifikt hänförligt till omhändertagandet av tredje mans lösöre för en 

konkursförvaltare. Det är enligt min mening svårt att greppa diskussionen kring förvaltarens 

eventuella vårdplikt om inte vårdansvar för annans lösöre i allmänhet har berörts.  

 

Uppsatsens deskriptiva del har sitt slut efter kapitel fem och den analytiska delen börjar i det 

sjätte kapitlet. Den analytiska delen avslutas sedan med en slutsats i kapitel sju som har till 

syfte att besvara uppsatsens problemformulering. Uppdelningen mellan en deskriptiv och en 

analytisk del är dock långt ifrån absolut. Min uppfattning är att en alltför deskriptiv del enkelt 

blir svårläst och bidrar till ett minskat engagemang hos läsaren. Av den anledningen har jag 

även valt att löpande analysera det som framkommer i den deskriptiva delen.24  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
24 Se avsnitt 1.5.2.3.  
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2 Konkursförfarandet 

2.1 Inledning 

För att kunna förstå problematiken som redogörs för i problembakgrunden under avsnitt 1.1, 

behöver läsaren förstå själva konkursförfarandets funktion och beståndsdelar. Det är inte 

uppsatsens syfte att översiktlig redogöra för konkursförfarandet i allmänhet. Dock är det inte 

säkert att läsaren besitter, eller fortfarande minns, vissa begrepp. I syfte att introducera 

läsaren, eller att “uppfriska” dennes minne, kommer några korta redogörelser för centrala 

begrepp och funktioner presenteras nedan.  

2.2 Förfarandet i korthet 

Konkursförfarandets syfte är att på ett ordnat sätt avveckla en insolvent konkursgäldenärs 

verksamhet samtidigt som konkursborgenärers fordringar tillgodoses och regleras. Konkursen 

är alltid anhängig vid en tingsrätt och domstolen ska pröva den konkursansökan som getts in 

vid domstolen. Om ansökan gjorts av gäldenären ska den normalt sett bifallas utan vidare 

prövning, men om den gjorts av en borgenär ska domstolen sätta ut en förhandling där 

ansökan ska prövas.25 

 

Om prövningen medger och gäldenären visar sig vara insolvent ska beslut om konkurs 

meddelas och en konkursförvaltare utses av domstolen. Under förfarandets gång ska 

förvaltaren reda ut vilka tillgångar som tillhör konkursboet och kan realiseras i syfte att 

förvandla tillgångarna till pengar som sedan ska delas ut till borgenärerna. Konkursen kan 

avslutas när domstolen fastställt ett utdelningsförslag eller avskriver konkursen. Förfarandet 

kan även avslutas genom ett ackord och ibland, vid överskott i ett aktiebolag, genom 

likvidation.26 

2.3 Konkursboet 

2.3.1 Konkursboets natur 

Konkursbo som begrepp används primärt i två sammanhang. Ett sammanhang är när man 

talar om egendom som ingår eller inte ingår i ett konkursbo, dvs. den förmögenhetsmassa 

                                                
25 Welamson och Mellqvist, Konkurs och annan insolvensrätt, s. 36 f. 
26 Ibid, s. 38 f.  
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som ska ligga till grund för konkursförfarandet. Konkursbo som begrepp används även för att 

beteckna ett rättssubjekt. Konkursboet är att anse som en juridisk person vilken företar 

rättshandlingar genom konkursförvaltaren.27 Konkursboets status som juridisk person är dock 

inte helt fastslagen utan konkursboets karaktär är speciell. Exempelvis placeras en del av 

ägandet till förmögenhetsmassan hos gäldenären och inte hos konkursboet. Ägarpositionen i 

förhållande till egendom i konkursboet kan ses som delad mellan gäldenär och bo.28 Trots att 

konkursboet inte fullt ut äger egendom har boet i huvudsak motsvarande drag som en juridisk 

person. Det är däremot otvivelaktigt att rådigheten till egendomen skärs av för gäldenären 

och tillfaller konkursboet där det i sin tur är konkursförvaltaren som är legitimerad 

sakägartalare med kompetens att handla inom civilrättens område.29  

2.3.2 Allmänt om boets ansvar 

Det primära rättssubjektet i konkursförfarandet är konkursboet. Det är till större del boet som 

förvärvar rättigheter och åtar sig förpliktelser under förfarandets gång genom exempelvis 

avtal med leverantörer om fortsatta leveranser eller garantier gentemot anställda. Det är även 

boet som är i besittning av den egendom som befinner sig i konkursgäldenärens före detta 

lokaler vid konkursutbrottet. Boets ansvar åtföljs normalt sett av en skadeståndsskyldighet 

gentemot den boet har en förpliktelse, dvs. tredje man i sammanhanget.30 

 

Boets ansvar skiljs åt från det ansvar som förvaltaren har, eftersom förvaltaren själv enbart är 

en företrädare för boet och inte det primära rättssubjektet.31 Förvaltarens ansvar behandlas 

vidare under avsnitt 2.4.4 och 2.4.5. 

                                                
27 Welamson och Mellqvist, s. 99 f. 
28 Welamson och Mellqvist, s. 100 och jfr Söderlund, Konkursrätten - om konkursboet ses som en association i 

tvångslikvidation med borgenärerna som medlemmar, s. 171. där en annan uppfattning enligt 

“Associationstanken” presenteras. 
29 1 kap. 3 § och 3 kap. 1 § KonkL, Millqvist, s. 46 ff., Welamson och Mellqvist, s. 99 ff. och Söderlund, s. 172 

f. 
30 Se Zamani, SvJT 2019 s. 51, där Zamani i sin tur hänvisar till Lindskog i Almén, Håstad, Unger och 

Knutsson, Rättsvetenskapliga studier till minnet av Tore Almén, s. 276. 
31 Ibid.  
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2.4 Konkursförvaltaren 

2.4.1 Inledning 

Samtliga aspekter av konkursförvaltarens uppdrag behöver inte utförligt redogöras i denna 

uppsats, eftersom läsaren enbart bör tillgodogöra sig information som är relevant för 

utredningen om huruvida en vårdplikt föreligger eller inte. Det som dock är av intresse att 

presentera, sett till uppsatsens problemformulering och syfte, är det ansvar som är hänförligt 

till förvaltarens uppdrag.  

2.4.2 Sammanfattning av uppdragets omfång 

Konkursförvaltarens uppdrag kan översiktligt delas in i tre faser bestående av utrednings- och 

konsolideringsfasen, realisationsfasen samt utdelnings- och redovisningsfasen. I uppdragets 

första fas ingår alla åtgärder där förvaltaren reder ut vilka tillgångar som ska ingå i konkursen 

och tillser att dessa kommer i konkursboets besittning. Säkrandet av tillgångar kan 

exempelvis inkludera indrivandet av fordringar och återvinningsbara tillgångar. När 

konkursboets tillgångar har säkrats ska de realiseras, dvs. säljas och avvecklas, under 

uppdragets andra fas. Sådan realisation kan bestå av försäljning av tillgångar på auktion eller 

under hand.32  

 

Under uppdragets slutliga skede, utdelnings- och redovisningsfasen, vidtar förvaltaren de 

åtgärder som krävs för själva utdelningsförfarandet och redovisningen av uppdraget. Det är i 

det slutliga skedet och mot slutredovisningen som en eventuell klandertalan förs. En talan till 

följd av en skadegörande handling, eller en skadegörande underlåtenhet att agera, kan dock 

göras gällande under alla faser av uppdraget.33  

2.4.3 Den generella handlingsnormen för konkursförvaltarens uppdrag 

Den generella handlingsnorm som konkursförvaltaren har att förhålla sig till återfinns i 7 kap. 

8 § första stycket KonkL. Lagrummet föreskriver att förvaltaren ska “ta till vara på 

borgenärernas gemensamma rätt och bästa samt vidta alla de åtgärder som främjar en 

                                                
32 Millqvist, Konkursförvaltarens skadeståndsansvar, SvJT 1991 s. 6 f och Welamson och Mellqvist, s. 104 ff., 

169 ff. och 178 ff.  
33 Millqvist, SvJT 1991 s. 6 f. och Welamson och Mellqvist, s. 287 f. 
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förmånlig och snabb avveckling av boet”.34 Handlingsnormen och dess efterlevnad tas i 

beaktning vid bestämmandet av förvaltarens arvode för uppdragets genomförande eller för ett 

eventuellt skadestånd som ska erläggas till borgenärer, gäldenärer eller konkursboet.35  

 

Utifrån formuleringen i 7 kap. 8 § KonkL första stycket går det att utröna två viktiga faktorer. 

I lagrummets första mening framgår det att det är borgenärernas rätt som förvaltaren ska 

bevaka. Förvaltaren ska följaktligen primärt ta hänsyn till borgenärernas intressen vid 

förvaltningen av konkursboet. Borgenärerna har rimligtvis inte alltid sammanfallande 

intressen, eftersom borgenärerna troligtvis ofta har olika typer av fordringar med olika 

prioritet. Förvaltaren ska således förhålla sig neutral gentemot borgenärerna och främja 

borgenärskollektivet framför en enskild borgenär.36  

 

Den andra meningen i första stycket tar sikte på hur förvaltaren ska agera. Förvaltaren ska 

eftersträva en typ av nyttomaximering så länge en sådan maximering är försvarbar utifrån 

första delen av första stycket.37 En nyttomaximering ska ske med hänsyn till konkursboets 

intresse och inte konkursgäldenärens. För att avgöra vilken åtgärd som är till störst nytta för 

boet ser man på boets skulder och skuldernas fördelning på olika borgenärer och 

förmånsrätter.38 

 

Regeln i 7 kap. 8 § KonkL är visserligen en generell handlingsnorm och en slags huvudregel 

för förvaltningen av konkursboet, men den tillämpas inte undantagslöst. Ett avsteg från 

huvudregeln kan göras när det är motiverat enligt andra stycket i ovan nämnt lagrum, 

nämligen i syfte att främja långsiktig sysselsättning. Det kan även finnas undantag i särskilda 

bestämmelser som föreskriver att förvaltaren ska agera på ett visst sätt.39 

                                                
34 7 kap. 8 § första stycket KonkL, se även lagkommentar av Palmér och Savin, Konkurslagen 7 kap. 

Förvaltning och Tillsyn, Zeteo, 2018-12-05.  
35 Jfr NJA 1999 s. 131 och se Zamani, SvJT 2019 s. 59 f., där han hänvisar till NJA 2015 s. 132, se även Göta 

hovrätts beslut den 13 oktober 2016 i ärende nr Ö 1865-11, Svea hovrätts beslut den 1 november 2016 i mål nr 

Ö 7137-15 och Göta hovrätts beslut den 25 januari 2017 i mål nr Ö 1479-16. 
36 7 kap. 8 § första stycket KonkL, Palmér och Savin, 7 kap. 8 § KonkL, Zeteo, 2018-12-05 och  Zamani, SvJT 

2019 s. 52.  
37 Ibid, jfr även NJA 2015 s. 132.  
38 Zamani, SvJT 2019 s. 52.  
39 Ibid, s. 3 f.  
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2.4.4 Om förvaltarens ansvar 

2.4.4.1 Allmänt om förvaltarens ansvar och culpa 

17 kap. 1 § första stycket KonkL föreskriver ett culpaansvar för förvaltaren och utöver culpa 

förutsätter ansvar ett orsakssamband mellan förvaltarens handling eller underlåtenhet40 och 

skadan.41 Bestämmelsen stadgar att “En förvaltare skall ersätta de skador som han vid 

fullgörande av sitt uppdrag uppsåtligen eller av oaktsamhet tillfogar boet, en 

konkursborgenär eller gäldenären”. Talan kan således endast göras gällande om skadan har 

uppstått i samband med förvaltarens uppdrag och skadeståndsskyldigheten gäller enbart de 

primära intressenterna i konkursen, dvs. boet, borgenär och gäldenär. Om saken inte gäller 

skadestånd till följd av brott, förs anspråket genom en klandertalan riktad mot förvaltarens 

slutredovisning.42  

 

Bedömningen om culpa föreligger eller inte kan grundas på olika faktorer. Förvaltningens 

undermåliga eller uteblivna resultat, förvaltarens otillräckliga eller felaktiga metod eller 

dennes undermåliga eller uteblivna åtgärder är exempel på sådana faktorer. Göran Millqvist 

betecknar dessa ansvarsområden som “resultatansvar”, “metodansvar” och “åtgärdsansvar”. 

Han utvecklar resonemanget vidare och säger att förvaltaren inte är skyldig att uppnå ett visst 

ekonomiskt resultat i samband med avvecklingen av boet, men är dock ansvarig för resultatet 

i allmänhet. Genom de allmänna åligganden som förvaltaruppdraget bär med sig har 

förvaltaren vissa förväntningar på sig avseende resultatet, även om förväntningarna avseende 

resultatets summa är opreciserade.43 

 

Metodansvaret handlar om förvaltarens arbetsmetoder. Förvaltaren är ansvarig för att bedriva 

sitt arbete efter en arbetsmetod som förhindrar enklare misstag och rena förbiseenden i 

arbetsprocessen. Åtgärdsansvaret är det ansvar som är hänförligt till förvaltarens åtgärder och 

att nödvändiga åtgärder för konkursförfarandets fortskridande vidtas.44  

                                                
40 Se mer om underlåtenhetsansvar under avsnitt 3.2.3.2. 
41 Millqvist, SvJT 1991 s. 4 ff.  
42 17 kap. 1 första stycket och 2 §§ KonkL, se även avsnitt 2.4.2. 
43 Millqvist, SvJT 1991 s. 10 f.  
44 Ibid. 
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2.4.4.2 Ansvar gentemot konkursboets borgenärer 

Konkursförvaltaren är självständig gentemot konkursboets borgenärer i alla frågor hänförliga 

till förvaltningen av konkursboet. Det är således förvaltaren som primärt är operativ i 

konkursförfarandet och inte konkursdomstolen, TSM eller borgenärerna45. Borgenärerna, 

gäldenären och TSM kan dock överklaga beslutet genom vilket konkursförvaltaren blivit 

utsedd.46   

 

Innan förvaltaren agerar i viktigare frågor avseende förvaltningen har denne en skyldighet att 

rådgöra med TSM, särskilt berörda borgenärer och även gäldenären om situationen kräver 

det.47 En särskilt berörd borgenär är den borgenär vars ställning påverkas av den aktuella 

frågan, vilket innebär att även borgenärer utan förmånsrätt kan vara att anse som särskilt 

berörda.48 Om det rör sig om ett stort antal borgenärer som behöver höras kan en 

rundskrivelse till de grupper av borgenärer som berörs vara tillräcklig. Är en borgenär svår att 

kontakta eller inte villig att samarbeta, är förvaltaren inte skyldig att inhämta den borgenärens 

åsikt. Borgenärerna kan dock på eget initiativ kontakta förvaltaren för att samråda innan viss 

åtgärd vidtas. Förvaltaren kan inte undkomma ansvar för ett beslut även om beslutet fattas i 

samråd med borgenären. Förvaltaren bör dock underrätta borgenären om förvaltaren inte kan 

följa borgenärens rekommendation.49 

 

Skadestånd i enlighet med 17 kap. 1 § KonkL har i NJA 2001 s. 99 dömts ut med anledning 

av att en borgenärs utdelning minskade till följd av ett beslut som förvaltaren tog utan att 

rådfråga den berörda borgenären. HD konstaterade att det var oaktsamt att inte rådfråga 

borgenären när denne berörs av frågan och rekvisitet avseende oaktsamhet, dvs. culpa, i 17 

kap. 1 § KonkL var således uppfyllt.50  

2.4.4.3 Ansvar gentemot konkursgäldenären 

Skyldigheten att samråda med gäldenären är inte lika sträng som skyldigheten att samråda 

med borgenären. Det kan dock förefalla naturligt att rådgöra med gäldenären eftersom denna 

kan tänkas besitta värdefulla kunskaper och insikter avseende konkursboets tillgångar eller 

                                                
45 Welamson och Mellqvist, s. 88 f.  
46 Ibid, s. 90 f.  
47 7 kap. 10 § KonkL och se NJA 2003 s. 99 avseende samråd med TSM och NJA 2005 s. 443 avseende samråd 

med särskilt berörd borgenär, se även Palmér och Savin, 7 kap. 10 § KonkL, Zeteo, 2018-12-05. 
48 Prop. 1978/79:105 s. 164 f. 
49 Palmér och Savin, 7 kap. 10 § KonkL, Zeteo, 2018-12-05 och prop. 1978/79:105 s. 165.  
50 NJA 2001 s. 99. 
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dylikt. Om gäldenären anmält att denne vill bli underrättad av förvaltaren innan en väsentlig 

förvaltningsåtgärd vidtas ska förvaltaren höra vad gäldenären har att säga. 

Förvaltningsåtgärder kan i sin tur påverka gäldenären personligen genom att åtgärden kan 

vara av betydelse för en gäldenärs borgensåtagande.51 

 

Om förvaltaren dessutom culpöst eller uppsåtligt åsamkar gäldenären skada genom utövandet 

av, eller underlåtenhet att utöva, sitt uppdrag kan förvaltaren åläggas att erlägga skadestånd 

till gäldenären med stöd av 17 kap. 1 § KonkL. I syfte att undvika skadestånd torde det även 

vara i förvaltarens intresse att föra en löpande dialog med gäldenären. Förvaltningsåtgärder 

som gäldenären blivit underrättad om, och kanske även “godkänt”52, bör rimligtvis inte ses 

som oaktsamma i samma utsträckning som åtgärder gäldenären inte känner till.  

2.4.5 Förvaltarens ansvar gentemot tredje man 

2.4.5.1 Skillnaden på förvaltarens ansvar och boets ansvar 

Som ovan nämnts skiljer sig förvaltarens ansvar från boets. Förvaltaren är utsedd av 

konkursdomstolen att företräda konkursboet och kan ådra boet skadeståndsansvar genom att 

exempelvis ingå ett avtal å boets vägnar som boet, genom förvaltarens underlåtenhet, inte 

sedan fullföljer. Det är dock inte förvaltarens ansvar att sådana förpliktelser gentemot tredje 

man fullföljs, utan boets. Förvaltaren är dock ansvarig gentemot boet för att själva 

förvaltningen sker enligt vedertagna normer hänförliga till uppdraget som konkursförvaltare. 

För att förvaltaren ska bli direkt ansvarig gentemot tredje man till följd av en 

förvaltningsåtgärd bör det krävas att förvaltaren åsidosatt en regel till skydd för tredje man.53 

2.4.5.2 Utanför bestämmelsens tillämpningsområde 

Skadestånd till tredje man omfattas inte av 17 kap. 1 § KonkL. Bestämmelsens 

tillämpningsområde avser enbart skadestånd till konkursens direkta intressenter, nämligen 

konkursbo, konkursgäldenär eller konkursborgenär. Inte heller föreskrivs någon typ av 

samrådsplikt i förhållande till tredje man innan viktigare förvaltningsåtgärder vidtas. Även 

fast tredje man inte är att anse som en sådan intressent som anges i 17 kap. 1 § första stycket 

                                                
51 Palmér och Savin, 7 kap. 10 § KonkL, Zeteo 2018-12-05 
52 Gäldenärens godkännande kanske inte fordras, men ges ändå.  
53 Zamani, SvJT 2019 s. 51 f. och Lindskog i Almén, Håstad, Unger och Knutsson, s. 276 ff. Jag återkommer till 

ämnet nedan under avsnitt 2.4.5.4 
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KonkL, kan tredje man fortfarande vara en intressent i konkursen, åtminstone till egendom 

som är i konkursboets besittning eller till avtal ingångna med gäldenären eller dylikt.54 

 

I förarbeten till KonkL motiveras det faktum att tredje man inte omfattas av bestämmelsen i 

17 kap. 1 § KonkL med att en tillämpning som inkluderar tredje man hade varit alltför 

komplicerad. Istället var uppfattningen att skadestånd till tredje man vilar på 

utomobligatoriska grunder, vilket enligt Millqvist är en förlegad uppfattning i förhållande till 

hur förvaltarens roll ser ut idag.55 

2.4.5.3 Exempel på rättspraxis avseende förvaltarens utomobligatoriska 

skadeståndsskyldighet gentemot tredje man 

Det verkar som att det endast finns enstaka exempel på rättspraxis avseende förvaltarens 

skadeståndsskyldighet i förhållande till tredje man. Ett mål som är av intresse56 är NJA 1996 

s. 700 där en konkursförvaltare ansågs vara skadeståndsskyldig för en skada denne tillfogat 

tredje man genom en vårdslös förvaltningsåtgärd. Den åtgärd som avsågs var en obehörig 

försäljning av egendom tillhörandes tredje man. Egendomen befann sig i konkursboets 

lokaler och således i dess besittning vid konkursutbrottet. Tredje man hade dock 

separationsrätt57 till egendomen och den skulle således undantas från konkursen, vilket inte 

gjordes innan boets tillgångar såldes.58  

 

Målet hamnade till slut hos HD där, i likhet med tingsrätten och hovrätten, diskussionen till 

stor del handlade om skadans art59 och om förvaltarens skadeståndsansvar gentemot tredje 

man. HD konstaterade att skadestånd till tredje man visserligen inte omfattas av 17 kap. 1 § 

KonkL, men att förvaltaren likväl svarar för skador denne vållat en person utanför 

konkursförfarandet. Denna skadeståndsskyldighet ansågs följa av förvaltarens centrala roll i 

konkursförfarandet och allmänna skadeståndsrättsliga principer. HD dömde att skadestånd 

skulle utgå i enlighet med 2 kap. 4 § SkL. Förvaltarens agerande ansågs strida mot det 

                                                
54 Jfr 17 kap. 1 § första stycket och 7 kap. 10 § KonkL, Millqvist, SvJT 1991 s. 4, se även avsnitt 2.4.4.1. 
55 Millqvist, SvJT 1991 s. 4, se även Prop. 1986/87:90 s. 414, prop. 1988/89:31 s. 4 f. samt DsJu 1988:37 s. 10 f. 

och jfr SOU 1983:24 s. 396. 
56 Dels för frågan om skadestånd, men även för att målet rör egendom till vilken tredje man haft separationsrätt. 
57 Dvs. bestående äganderätt och följaktligen rätt att återfå egendomen. En förklaring av separationsrätten följer 

i avsnitt 2.6.  
58 NJA 1996 s. 700, se även Lindskog i Almén, Håstad, Unger och Knutsson, s. 276 f. där NJA 1915 A 498 

anges som ett fall där saken var av samma slag. 
59 Dvs. om skadan var att anse som en sakskada eller en ren förmögenhetsskada. Skadan var att anse som en ren 

förmögenhetsskada, se NJA 1996 s. 700.  
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principiella förbudet att obehörigen förfoga över annans egendom. Vidare ansågs det 

vårdslöst att förvaltaren inte rett ut ägarförhållandena avseende egendomen med 

separationsrätt.60 

2.4.5.4 Principen om skyddat intresse 

Konkursförvaltarens culpaansvar gentemot tredje man verkar, enligt allmänt vedertagen 

mening, begränsas av den s.k. principen om skyddat intresse eller normskyddsläran.61 

Principen innebär att förvaltaren endast har ett skadeståndsansvar mot tredje man om skadan 

orsakats genom att förvaltaren oaktsamt åsidosatt en lagregel vilken syftar till att skydda 

tredje man.62 Principen finns exempelvis uttryckt i 29 kap. 1 § första stycket ABL. Där 

föreskrivs skadeståndsansvar för en bolagsfunktionär först när denne åsidosätter en 

bestämmelse i ABL eller i bolagsordning ämnad att skydda tredje man.63  

 

Principen har inte uttryckts på ett tydligt sätt i lagstiftning eller praxis när frågan rör en 

konkursförvaltares skadeståndsansvar gentemot tredje man.64 Principen nämns dock i de 

domskäl som HD angav i NJA 1996 s. 700, men ges i det fallet ingen större betydelse. Det 

verkar vara HD:s uppfattning att principen inte betyder att tredje mans rätt till skadestånd 

skulle vara snävare än när skada rör konkursens primära intressenter. 

2.4.6 Förvaltarens arvode 

Det är inte bara förvaltarens eventuella skadeståndsansvar som är relevant för förvaltaren när 

denne står inför att vidta en förvaltningsåtgärd, utan även arvodet spelar in. Bestämmelser 

kring förvaltarens arvode återfinns i 14 kap. KonkL. 4 § stadgar att arvodet bestäms av rätten 

och får inte sättas högre än ett belopp som är skäligt och således speglar det arbete uppdraget 

krävt och den omsorg samt skicklighet vilken förvaltaren utfört uppdraget med.65 Arvodet ska 

enligt 5 § första stycket “bestämmas till ett visst belopp i ett för allt, om inte enligt 18 § ett 

särskilt arvode behöver beräknas för egendom som avses där. Ett sådant särskilt arvode får 

                                                
60 NJA 1996 s. 700.  
61 Se Millqvist, SvJT 1991 s. 20 f., NJA 1996 s. 700, Prop 1986/87:90 s. 413 och Welamson, Konkursrätt, s. 

183. Se även Svea hovrätts dom den 12 oktober 2018 i mål nr T 1978-17 där hovrätten i sina domskäl inlednings 

nämner “normskyddsläran” vilket är ett annat namn för principen 
62 Millqvist, SvJT 1991 s. 20 och NJA 1996 s. 700 och Svea hovrätts dom den 12 oktober 2018 i mål nr T 1978-

17. 
63 29 kap. 1 § första stycket ABL och Millqvist SvJT 1991 s. 20 f.  
64 Jfr Millqvist SvJT 1991 s. 21.  
65 14 kap. 4 § första och andra stycket KonkL.  
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bestämmas innan arvodesfrågan i övrigt avgörs”. Särskilda arvoden bestäms enligt de 

bedömningsregler som föreskrivs i 4 §.66 HD har fastslagit att förvaltarens brist hänförlig till 

viss förvaltningsåtgärd bör sänka arvodet för just den åtgärden.67 Ett sådant uttalande bör 

tolkas som att arvodet bestäms efter varje åtgärd. Det bör dock inte vara tal om ett rent avdrag 

för en bristande förvaltningsåtgärd eller en underlåtenhet att vidta en sådan. En brist i, eller 

underlåtenhet att vidta, viss förvaltningsåtgärd bör istället ses som att arvodet som helhet 

växer långsammare eller i värsta fall, att viss åtgärd inte arvoderas.68 Oavsett tolkning, torde 

fortfarande arvodet vara ett incitament i förvaltarens arbete och en motivation till att vidta 

erforderliga och omsorgsfulla förvaltningsåtgärder. 

2.5 Egendom i konkurs 

Den egendom som utgör den förmögenhetsmassa som ligger till grund för konkursförfarandet 

kan hamna i konkursboets besittning på olika sätt. Egendom kan tillkomma konkursboet 

genom att den redan finns hos konkursgäldenären vid konkursutbrottet, att den tillfaller boet 

under förfarandet eller att den tillförs boet genom sådan återvinning som behandlas i 4 kap. 

KonkL.69 

 

Egendomen kan bestå av både fast och lös egendom. All egendom som inte omfattas av 

legaldefinitionerna för fast egendom70 är följaktligen att anse som lös egendom.71 Bland den 

lösa egendomen finns subkategorier. Den lösa egendom som behandlas i uppsatsen betecknas 

som lösöre, dvs. lösa fysiska föremål. Lös egendom som inte klassificeras som lösöre är 

exempelvis pengar, värdepapper, fordringar, skuldebrev eller byggnad på ofri grund.72 

                                                
66 14 kap. 5 § KonkL. 
67 Se Zamani, Arvodesbedömning i konkurs- utgångspunkter för tillämpningen, SvJT 2016 s. 94 f., där han även 

hänvisar till NJA 2014 s. 798.  
68 Ibid.  
69 3 kap. 3 § och 4 kap. KonkL, se även Welamson och Mellqvist, s. 101.  
70 1 kap. 1 § och 2 kap. 1-3 §§ JB. 
71 Millqvist, s. 34 och 37.  
72 Jfr 1 § GFL, prop 1985/86:123 s. 16. och Persson, lagkommentarer till 1 § GFL. kommentar 4, Karnov 2017-

07-01.  
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2.6 Separationsrätt 

2.6.1 Allmänt  

Lösöre som är behäftat med separationsrätt ska inte ingå i den förmögenhetsmassa som 

ligger till grund för konkursförfarandet. Separationsrätt innebär således en rätt att separera 

egendom behäftad med sådan rätt från annan egendom som ska ingå i konkursen. Rätten att 

separera egendom kan aktualiseras när egendom som inte ägs av konkursgäldenären befinner 

sig i boets besittning vid konkursens utbrott. Ägaren till egendomen skyddas genom 

separationsrätten mot att konkursförvaltarens säljer egendomen tillsammans med de övriga 

tillgångarna som utgör konkursbomassan.73 

 

Leasingobjekt är ett exempel på egendom som ska inte ska ingå i leasetagarens, dvs. 

konkursgäldenärens, konkurs. Leasegivaren har separationsrätt till leasingobjekt i 

konkursboets besittning, eftersom ägandet av objektet inte har övergått utan endast en 

nyttjanderätt har upplåtits. Om leasingavtalet i själva verket är att anse som ett kreditköp har 

leasegivaren, som i själva verket är en säljande part, inte separationsrätt till egendomen i 

gäldenärens, dvs. köparens, konkurs. Separationsrätten förutsätter en bibehållen äganderätt 

för att kunna göras gällande.74 Den som vill åberopa separationsrätt behöver inte göra det på 

ett särskilt föreskrivet sätt eller inom en viss tidsfrist.75 Det kan dock vara lämpligt att 

åberopa separationsrätt innan konkursförfarandets avslutande.  

2.6.2 Specialitetsprincipen och surrogation 

För att avgöra om äganderätten fortfarande består tillämpas den s.k. specialitetsprincipen. 

Principen syftar till att dra en gräns mellan separationsrätt och fordringsrätt, dvs. mellan 

bibehållen äganderätt och ett krav omfattande egendomens värde. För att egendom ska anses 

vara behäftad med separationsrätt ska den vara specifik och identifierbar. Kraven är således 

att egendomen inte förlorat sin identitet genom exempelvis sammanfogande, bearbetning 

eller sammanblandning och att besittaren innehar egendomen med begränsad 

förfoganderätt.76 

 

                                                
73 Millqvist, s. 86 ff., Walin, Separationsrätt, s. 11 ff., jfr 3 kap. 3 § KonkL e contrario och SOU 1969:5, s. 41. 
74 Millqvist, s. 100 ff.  
75 NJA 1970 s. 32. 
76 Millqvist, s. 90 ff., Rodhe, Handbok i sakrätt, s. 196, se även Lindskog i, Festskrift till Suzanne Wennberg, s. 

241. 
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Eftersom egendomen ska vara identifierbar och inte sammanblandad uppkommer frågan om 

tredje man kan erhålla separationsrätt till fungibel egendom, dvs. egendom som saknar 

individuella särdrag och således är utbytbar77. Eftersom specialitetsprincipens rekvisit om 

identifierbar egendom är svår att uppfylla när frågan rör fungibel egendom, har man inom 

svensk rättstillämpning valt att se över möjligheten till separationsrätt via s.k. surrogation. 

Ägarens separationsrätt kan genom surrogation utsträckas till att gälla egendom som trätt 

istället för den ursprungliga egendomen. Separationsrätt via surrogation förutsätter dock att 

sambandet mellan den ursprungliga egendomen och surrogaten varit nära och tydligt.78 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
77 Exempelvis pengar, olja eller spannmål, se Hessler, Allmän sakrätt, s. 23. Pengar är dessutom att betrakta som 

“superfungibel” egendom enligt Håstad, se Håstad, Sakrätt avseende lös egendom, s. 176. 
78 Se NJA 2009 s. 500, NJA 2009 s.182, se även Millqvist, s. 94 f. och Walin, s. 13 f. och 162 ff.   
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3 Allmänt om vårdplikt för annans lösöre 

3.1 Inledning och definition 

Hittills har uppsatsen fokuserat på att ge läsaren en inblick i konkursförfarandet, framför allt i 

det ansvar som åligger en förvaltare inom ramen för dennes uppdrag. Kunskap om 

förvaltarens skyldigheter, särskilt i förhållande till tredje man, är nödvändiga för att kunna 

förstå betydelsen av det som framkommer avseende förvaltarens eventuella vårdplikt för 

egendom med separationsrätt.  

 

För att kunna fortsätta med kapitlet på ett pedagogiskt sätt är det lämpligt att klargöra vad 

som i uppsatsen avses med uttrycket “vårdplikt”. Vårdplikt, i det aktuella sammanhanget, 

avser en skyldighet att vidta nödvändiga åtgärder för att bevara viss egendom.79 

3.2 Allmänt om vårdplikt av lösöre tillhörandes tredje man 

3.2.1 Positiv och negativ vård av lösöre 

En vårdplikt är som ovan nämnt en plikt att bevara något. Olika typer av egendom fordrar 

olika typer av bevarandeåtgärder. Jakob Heidbrink exemplifierar på följande sätt “En kylvara 

vårdas genom att den ställs kallt. Papper vårdas genom att det skyddas mot vind och vatten. 

Växter vårdas genom att de får tillräckligt, men inte för mycket, vatten och solljus”. De 

nämnda åtgärderna är exempel på aktiva, dvs. positiva, bevarandeåtgärder. Vid denna typ av 

åtgärd behöver “custorn”80 som Heidbrink benämner den omhändertagande som, vidta en 

förvaltningsåtgärd i syfte att bevara egendomen. Vårdplikten kan dock sägas bestå av både en 

positiv och en negativ sida. Den åtgärd som består av att inte vidta viss åtgärd kan liknas vid 

en negativ åtgärd. Beteckningen som “negativ” indikerar inte i sammanhanget att åtgärden 

skulle vara till nackdel för bevarandet av egendomen, utan endast att en åtgärd, som riskerar 

att skada egendomen på något sätt, inte vidtas.81  

                                                
79 Se Zamani, SvJT 2019 s. 57, som hänvisar till NJA II 1933 s. 179. 
80 Dvs. den som omhändertar egendomen. Denna term kommer att användas nedan i uppsatsen i delar där 

allmän vårdplikt avses. “Vårdare” kan användas först när det etablerats att en vårdplikt föreligger. Där 

konkursförvaltare avses används “förvaltare”. Jfr Heidbrink, Utgångspunkten för ansvar för annans lösöre 

(custodia) i straff- och skadeståndsrätten, Tidsskrift for Rettsvitenskap, vol. 122, 4 2009, s. 582. 
81 Heidbrink, s. 583. 
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I vårdplikten ingår således en skyldighet att handla för att bevara egendomen och en 

skyldighet att inte vidta handlingar som kan riskera tillgångens bevarande. Den positiva och 

den negativa sidan av vårdansvaret kan komma att behandlas i olika juridiska regelsystem 

och följaktligen kan överträdelser av den positiva respektive den negativa vårdplikten 

behandlas olika. En underlåtenhet hänförlig till den positiva vårdplikten kanske är att anse 

som ett avtalsbrott och behandlas civilrättsligt medan en överträdelse hänförlig till den 

negativa sidan åtföljs av straffrättsliga sanktioner, eller vice versa.82 

3.2.2 Hur uppstår en plikt att vårda lösöre?  

3.2.2.1 Tagande av befattning 

Inom svensk straffrätt finns det ingen lagstadgad plikt att ta hand om, dvs. befatta sig med, 

annans egendom. Det är följaktligen inte straffbelagt att uppmärksamma någon annans 

egendom, i behov av omhändertagande eller återlämnande, utan att befatta sig med den och 

vårda egendomen. Inte heller verkar det finnas många exempel på civilrättsliga regler vilka 

föreskriver en vårdplikt. Saken är en annan när egendomen väl hamnar i någons besittning, 

dvs. efter att någon befattat sig med den, på kontraktuell eller annan grund.83 Det är dock inte 

klarlagt om själva omhändertagandet i sig utgör ett avtalsgrundande rättsfaktum84, men 

besittning av annans egendom verkar åtföljas av ett visst vårdansvar.85 

3.2.2.2 Kort om tjänster utan uppdrag och ersättning  

Negotiorum gestio betyder “tjänst utan uppdrag” och är en tjänst som någon utför åt annan 

utan att ha blivit ombedd att göra så. Den som utfört tjänsten, den som Torgny Håstad kallar 

för “gestor”86, kan inte per automatik räkna med att denne får ersättning för utförandet av 

tjänsten och medföljande kostnader. För att ersättning ska utgå bör tjänsten och de 

innefattande åtgärderna varit nödvändiga sett till det aktuella fallet och det har inte funnits tid 

nog för att inhämta samtycke från huvudmannen.87  

 

                                                
82 Heidbrink, s. 583 f. och 588 ff.  
83 Ibid, s. 584. 
84 Jfr Heidbrink, Omhändertagande av annans egendom - ett avtalsgrundande rättsfaktum?, SvJT 2008 s. 57 ff.  
85 Jag återkommer till besittningens betydelse nedan under avsnitt 3.2.2.3 och 3.2.2.4. 
86 se Håstad, Tjänster utan uppdrag - ersättning och behörighet vid s.k. negotiorum gestio, s. 3.  
87 Mellqvist och Persson, Fordran och skuld, s. 35 och jfr NJA 1952 s. 63.  
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Håstad redogör för några situationer där huvudmannens egendom kan komma i gestorns 

besittning och en förpliktelse att vårda egendomen uppkommer för gestorn. Han delar upp 

dessa situationer i händelser där gestorn gör “tvungna utlägg” eller “frivilliga utlägg”. 

Tvungna utlägg följer av lag eller avtalsinnehåll och förutsättningarna kring en tidigare 

avtalsrelation, dvs. utläggen är nödvändiga för att uppfylla gestorns lagstadgade eller 

inomobligatoriska plikt, exempelvis en vårdplikt. Ersättning för utläggen torde följa enligt 

samma föreskrift som ålägger gestorn det tvungna utlägget. Frivilliga utlägg görs på gestorns 

egna bevåg och borde ersättas enligt allmänna grundsatser om negotiorum gestio. Den senare 

situationen görs troligtvis i flertalet olika fall där en gestor har en huvudmans egendom i sin 

besittning och därför har särskilt nära till hands att göra utlägg för att vårda egendomen. Det 

torde vara denna situation som förvaltaren och boet står inför. Håstad använder som exempel, 

på fall med frivilliga utlägg, situationer där en reparatör, hyresman, låntagare, depositarie 

eller en annan person som innehar annans egendom med stöd av ett ogiltigt avtal gör ett 

utlägg utan ett uppdrag. Håstad nämner vidare att samma regler inte kan gälla för alla slags 

vårdkostnader i de nämnda fallen av besittning och att löpande underhåll i allmänhet ska 

betalas av besittaren, dvs. gestorn, om denne har rätt att nyttja egendomen. De kostnader som 

inte är att se som löpande utgifter kan klassificeras som nödvändiga, nyttiga eller överflödiga. 

Nödvändiga kostnader ska i regel alltid ersättas medan nyttiga kostnader ersätts om gestorn 

var i god tro beträffande sin rätt till egendomen. För överflödiga kostnader har gestorn aldrig 

rätt till ersättning.88 

 

En fråga som kan aktualiseras är om en konkursförvaltares vård av tredje mans lösöre kan ses 

som en tjänst utan uppdrag eller om tjänsten ska anses följa gäldenärens eller boets 

förpliktelser.89  

3.2.2.3 Besittningsövergången och dess betydelse för vårdplikten 

Annans lösöre kan komma i någons besittning på flertalet olika sätt, men av lämplighets- och 

utrymmesskäl kan de sägas falla in under två subkategorier. Den första kategorin är frivilliga 

besittningsövergångar, exempelvis köp, byte, gåva, hyra, lån eller deposition. Den andra 

kategorin är ofrivilliga besittningsövergångar, dvs. där någon ofrivilligt blivit av med sin 

                                                
88 Håstad, Tjänster utan uppdrag, s. 79 ff. Håstad hänvisar i sin tur i stora delar till Tore Alméns artikel i SvJT 

1916 s. 23 ff.  
89 Jfr. Hellner, Hager och Persson, Speciell avtalsrätt II, s. 95 f. där en diskussion kring förpliktelsers övergång 

på konkursboet diskuteras.  
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besittning av egendomen. I det senare fallet kan det röra sig om att någon förlorat tillgången 

genom att den stulits eller att besittningen på annat sätt olovligen rubbats, men det kan även 

röra sig om situationer där någon tappat bort viss egendom och någon annan har funnit denna 

och befattat sig med den. Konkurs och dödsfall är vidare exempel på ofrivilliga 

besittningsövergångar. I båda situationerna blir en tidigare ägare av med sin egendom genom 

en, i de flesta fallen, ofrivillig händelse och egendomen hamnar i konkursboet respektive 

dödsboets besittning.90 

 

Sammanfattningsvis kan det konstateras att en frivillig besittningsövergång följer en 

överenskommelse medan den ofrivilliga inte gör det utan istället är utomobligatorisk. Vare 

sig besittningsövergången är att se som frivillig eller ofrivillig verkar det vara en vedertagen 

princip inom svensk rätt att den som tar annans egendom i sin besittning åläggs ett visst 

ansvar att vårda denna, förutsatt att inget annat har avtalats.91 

3.2.2.4 Obehindrad tillgång och omedelbar besittning 

Det är inte bara själva besittningsövergången som är mångfasetterad, utan även själva 

besittningen kan vara av olika slag. Den typ av besittning som ligger till grund för en 

vårdplikt torde vara den fysiska besittningen av egendomen i fråga.92 Även annan typ av 

besittning, där egendomen visserligen inte befinner sig fysiskt hos custorn men denna har 

obehindrad tillgång till egendomen, bör kunna ligga till grund för en vårdplikt. I doktrin 

betecknas sådan besittning, i likhet med den fysiska besittningen, som omedelbar besittning. 

För att visa på situationer där omedelbar besittning kan förekomma använder sig Heidbrink 

av exemplet med ett bankfack eller ett lagerutrymme där egendom finns. Custorn har inte 

egendomen i sin fysiska besittning, men denne har obehindrat tillgång till egendomen genom 

att custorn har blivit tilldelad en nyckel eller dylikt. Den obehindrade tillgången resulterar 

följaktligen i en omedelbar besittning. Även egendom som inte återfinns i ett avskilt utrymme 

kan omfattas av omedelbar besittning. Sådan egendom skulle kunna vara utplacerad egendom 

som befinner sig på annans mark, men obehindrad tillgång till egendomen föreligger ändå.93  

 

                                                
90 Zamani, SvJT 2019 s. 56, med hänvisning till Göranson, Traditionsprincipen, s. 463 ff. 
91 Se Zamani, SvJT 2019 s. 56, där han hänvisar till 18 kap. 1 och 2 §§ samt 19 kap. 8 § ÄB, 12 kap. 2 § HB, 2 § 

lagen om hittegods, 3 § andra stycket lag med vissa bestämmelser om sjöfynd, NJA 1875 s. 379, NJA 1875 s. 

477, NJA II 1938 s. 747 ff., NJA II 1933 s. 179 och 242, och Heidbrink, s. 586 f. 
92 Ibid.  
93 Heidbrink, s. 586 f., Håstad, s. 50 f. och Undén, Svensk sakrätt 1. Lös egendom, s. 50 f.  
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En omedelbar besittning, vare sig den är rent fysisk eller inte men istället obehindrat 

tillgänglig på annan plats, torde enligt min mening vara en förutsättning för att vårdplikt ska 

kunna föreligga för custorn. En fråga som dock är värd att ställa är om en obehindrad tillgång 

per automatik innebär en omedelbar besittning. Den omedelbara besittningen förutsätter 

rimligtvis även ett rådighetsavskärande för andra personer än custorn.94  

3.2.2.5 Sammanfattande kommentarer 

Utöver vårdplikt som följer av avtal, där tidpunkten för vårdpliktens uppkomst torde vara 

beroende av avtalsvillkor, leveranstillfälle eller dylikt, uppkommer vårdplikt för den som 

befattar sig med och sedan besitter annans lösöre. Besittningen ska vidare vara omedelbar för 

att en vårdplikt ska kunna anses föreligga.  

 

Det finns dock ingen föreskrift inom svensk rätt som förpliktar en person att befatta sig med 

en annan persons lösöre. En fråga som uppkommer är om resultatet av att ingen sådan 

skyldighet föreligger i kombination med att vårdplikt uppkommer vid en omedelbar 

besittning blir att en person bör tänka efter innan denne omhändertar annans lösöre. 

Reflektionen kring “att omhänderta eller att inte omhänderta”95 bör baseras på ens kunskaper 

om vårdpliktens omfattning och innehåll, vilka troligtvis är begränsade för gemene man.  

3.2.3 Den allmänna vårdpliktens omfattning 

3.2.3.1 Inledning 

Den vårdplikt som behandlas i följande avsnitt är den positiva vårdplikten. Den negativa 

sidan av vårdplikten behandlas inte eftersom den till stor del följer av straffrättslig 

lagstiftning96, vilket inte behandlas vidare i denna uppsats.97 Det är istället det civilrättsliga 

ansvaret följt av eventuella skadeståndsanspråk som står i fokus. 

3.2.3.2 Underlåtenhet att vidta vårdåtgärd 

Det positiva vårdansvaret är, som ovan nämnt, detsamma som den aktiva vårdplikten, dvs. en 

skyldighet att aktivt vårda egendom i ens besittning.98 Det är följaktligen en underlåtenhet att 

                                                
94 Jfr NJA 1984 s. 456,  NJA 1995 s. 367 del I,  NJA 1996 s. 52 och NJA 2008 s. 684, se även Göranson, 

Festskrift till Torgny Håstad, s. 213 ff.  
95 Jfr Shakespeare (översättning av Carl August Hagberg, 1861), Shakespeares dramatiska arbeten, Hamlet, Akt 

3 scen 1.  
96 Dvs. lagstiftning som förbjuder uppsåtlig vanvård av egendom, exempelvis förstörande av egendom.  
97 Se avgränsningar i avsnitt 1.4 och avsnitt 3.2.1.  
98 Se avsnitt 3.2.1. 
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uppfylla sin vårdplikt som eventuellt bestraffas. Den händelse att en underlåtenhet att vidta 

viss vårdåtgärd leder till skadestånd skulle vara ett undantag från huvudregeln inom 

skadeståndsrätten, där ett skadeståndsansvar fordrar en positiv, dvs. en aktiv handling.99 

Svensk rätt gör även en tydlig åtskillnad mellan underlåtenhet och handling.100  

“Underlåtenhet” som begrepp ger uttryck för en värdering av sambandet mellan orsak och 

skada samt skadevållarens möjlighet och eventuella skyldighet att förebygga skadan. 

Begreppet får således en moralisk klang, eftersom termen avser en värdering av den påstådda 

skadevållarens agerande och en bedömning huruvida agerandet, eller rättare sagt 

underlåtenheten att agera, inverkat på skadans kausala händelseförlopp. Underlåtenhet bör 

inta en mindre betydande roll i bedömningen av det orsakssamband som föranlett en skada. 

Dock bör en underlåtenhet att agera resultera i skadeståndsansvar under vissa 

omständigheter.101 

 

Mårten Schultz nämner några situationer där ett skadeståndsansvar hänförligt till en 

underlåtenhet att vidta viss åtgärd kan förekomma, dvs. situationer där underlåtenhet kan 

likställas med ett aktivt handlande. En sådan situation är den där vårdaren och den 

skadelidande, dvs. ägaren av egendomen, har en speciell relation i förhållande till varandra. 

En annan situation är när vårdaren tidigare framkallat fara för skada och skadan har inträffat 

senare på grund av vårdarens underlåtenhet. Schultz nämner även den situation där 

handlingsplikt följer av avtal eller lag och den situation där det föreligger en underlåtenhet 

hos vårdaren att förhindra och förebygga skada på grund av annans handlande, dvs. en 

utomstående parts agerande.102 Heidbrink menar att det bör endast vara den situation, där 

vårdaren tidigare framkallat fara för skada, som kan ligga till grund för ett skadeståndsansvar 

till följd av underlåtenhet när frågan rör vård av annans lösöre. Han förklarar vidare att ett 

utomobligatoriskt skadestånd följaktligen främst bör grundas på situationer där vårdaren 

självmant valt att ta besittning över annans egendom, eftersom en sådan situation skulle 

kunna liknas vid det fall där vårdaren själv framkallat fara för skada.103 

 

Den ovan angivna redogörelsen avseende skadeståndsansvar till följd av underlåtenhet att 

vidta viss vårdåtgärd kan framstå som komplicerad. Det viktiga är dock att läsaren bär med 

                                                
99 Jfr Hellner och Radetzki, Skadeståndsrätt, s. 111, se även Heidbrink, s. 600. 
100 Schultz, Kausalitet, s. 549. 
101 Ibid, 539. 
102 Ibid, s. 559 ff., se även Heidbrink s. 601.  
103 Heidbrink, s. 602 f.  
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sig insikten att vårdplikten innebär ett krav på viss aktivitet, i syfte att bevara egendom, och 

att endast viss underlåtenhet i vårdplikten bör kunna ligga till grund för ett 

skadeståndsansvar.104 

3.2.3.3 Mer om det allmänna vårdansvarets innehåll 

Det verkar inte finnas någon möjlighet för en vårdare att utan påföljd överge egendom som 

omfattas av vårdplikt. Vill vårdaren frigöra sig från en vårdplikt hänförlig till viss egendom 

bör vårdaren meddela ägaren och be denne att hämta egendomen. Hämtar ägaren inte 

egendomen efter uppmaning om avhämtning bör vårdaren kunna sända egendomen till 

ägaren, om möjligt105. En sådan leverans torde rimligtvis ske på ägarens bekostnad. Ägandet 

av egendomen torde vidare medföra att ägaren har en nästintill oinskränkt rätt att få tillbaka 

egendomen när denne så önskar.106  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
104 För mer om underlåtenhetsansvar, se Heidbrink s. 599 ff. och Schultz, s. 515 ff., 545 ff. och 563.  
105 Ägaren kanske är okänd eller inte kontaktbar. Egendomen kan även vara av ett slag som är svår att 

transportera med sedvanliga transportmedel. 
106 Zamani, SvJT 2019 s. 56, med ytterligare hänvisningar.  
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4 Vårdansvaret för tredje mans lösöre under konkursen 

4.1 Inledning 

Konkursförvaltaren står inte sällan inför situationen att omhänderta egendom till vilken tredje 

man har äganderätt och separationsrätt. En sådan situation kan föranledas av diverse 

rättshandlingar eller affärsförbindelser mellan konkursgäldenären och tredje man. Gäldenären 

kanske är en leasetagare och egendomen i fråga är leasingobjekt som inte har återlämnats 

innan konkursutbrottet. Det skulle även kunna röra sig om en gäldenär vars 

verksamhetsföremål har varit att omhänderta annans egendom genom exempelvis 

lagerverksamhet eller dylikt.107 Ett större antal exemplifieringar på snarlika situationer kan 

göras, men det räcker att konstatera att situationen kan uppkomma där en förvaltare står inför 

att omhänderta tredje mans egendom som befinner sig i boets besittning.  

 

En förpliktelse kan som huvudregel inte övergå på eller uppkomma för någon utan att den 

följer av en överenskommelse mellan den förpliktigade och en motpart. För att undantag från 

huvudregeln ska kunna göras fordras stöd i en uttrycklig regel i författning eller dylikt 

alternativt i en allmän vedertagen rättsprincip. Eftersom konkursförvaltaren och boet inte har 

en avtalsrelation med ägaren till egendom med separationsrätt torde det krävas att 

förvaltarens eventuella vårdplikt för sådan egendom föreskrivs i bestämmelse eller följer av 

en allmän rättsprincip.108 

4.2 Vårdplikt i KonkL och dess förarbeten 

4.2.1 Förvaltning och tillsyn - 7 kap. KonkL 

4.2.1.1 Inledning 

Det går snabbt, vid en genomläsning av 7 kap. KonkL, att konstatera att det inte finns en 

uttrycklig lagregel som föreskriver en tillfällig vårdplikt avseende lösöre med separationsrätt 

för förvaltaren. Det som dock är reglerat är den situation där förvaltaren omhändertar 

redovisningsmedel vilka tillhör tredje man.109 Denna uppsats handlar dock inte om sådana 

situationer, men eftersom situationen handlar om förvaltningsåtgärder i syfte att bevara och 

                                                
107 Se avsnitt 1.1 och Zamani, SvJT 2019 s. 55 ff. och jfr även Bilaga I. 
108 Zamani, SvJT s. 55 ff. och Mellqvist och Welamson, s. 186.  
109 Se 7 kap. 23 och 24 §§ KonkL. 
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skydda tredje mans egendom är det nästan oundvikligt att bestämmelserna berörs. I frågan 

avseende redovisningsmedel har lagstiftaren tillsett att förvaltaruppdraget omfattar sådan 

egendom. Det ansågs föreligga ”praktiska och ändamålsenliga skäl” bakom en sådan 

reglering vilket framgår av SOU 1943:24.110 

4.2.1.2 En extensiv tolkning av handlingsnormen 

Det kan finnas anledning att återkoppla till den handlingsnorm som behandlas i ett tidigare 

avsnitt.111 Den handlingsnorm som återfinns i 7 kap. 8 § KonkL tar visserligen sikte på 

förvaltarens agerande gentemot borgenärerna, men föreskriver även en snabb avveckling av 

boet. Det bör inte uteslutas att skada som drabbar tredje man genom att dennes 

separationsgods, dvs. lösöre som ska undantas konkursen, skadas och att en sådan skada med 

efterföljande skadeståndstalan förlänger boets existens. Förvaltaren kan behöva ytterligare tid 

för att bemöta sådana krav och konkursförfarandet riskerar följaktligen att förlängas. Det kan 

alltså vara i enlighet med den nämnda handlingsnormen att redan vid omhändertagandet av 

tredje mans lösöre försäkra sig om att lösöret inte löper risk att skadas.112 

 

Borgenärsintresset är, och har traditionellt varit, handlingsnormens huvudsakliga 

skyddsobjekt. I takt med konkurslagstiftningens modernisering har dock andra 

skyddsintressen kommit att belysas. I prop. 1986/87:90 om ny konkurslag, i den del som 

behandlar den äldre 51 § KonkL och den nya 7 kap. 8 § KonkL, framgår det att förvaltaren 

även bör ta hänsyn till andra intressen än det “rena borgenärsintresset”. Vad som avses med 

det “rena borgenärsintresset” torde vara de åtgärder som direkt berör en borgenär, 

exempelvis ett förminskat utdelningsbart utrymme. Bland de andra intressena som nämns i 

den berörda delen av propositionen förekommer inte tredje mans intresse av att sitt lösöre 

vårdas. Det som däremot nämns, vilket även nu finns stadgat i 7 kap. 8 § andra stycket 

KonkL, är intresset av att långsiktigt främja sysselsättningen.113 Arbetstagare bör visserligen 

själva ses som en typ av borgenärer, men framtida arbetstagare, uppdragstagare eller dylikt 

intar möjligtvis en ställning som tredje män.  

 

                                                
110 Zamani, SvJT 2019 s. 56, som hänvisar till NJA II 1944 s. 419 och SOU 1943:24 s. 44 f. 
111 Se avsnitt 2.4.3. 
112 Jfr avsnitt 2.4.3 och 7 kap. 8 § första stycket KonkL.  
113 Prop. 1986/87:90, s. 110 f. och 7 kap. 8 § KonkL. 
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I prop. 1978/79:105 med förslag till ändring i konkurslagen (1921:225), m.m förs ett 

resonemang om tillsynsmyndigheters114 möjlighet att tillse att även andra samhällsintressen 

värnas om inom ramen för handlingsnormen. Andra samhällsintressen som nämns är 

arbetsmarknad och sysselsättning samt statens eventuella borgenärsintresse, men även 

intresset att bekämpa ekonomiska brott.115 Det är följaktligen även andra aspekter av 

samhällsintresset som bör bevakas av en förvaltare och tillsynsmyndighet. Tredje mans 

intresse, av att kunna förlita sig på att sin egendom tas väl hand om, bör enligt min mening 

ses som ett samhällsintresse genom att det i sin tur torde påverka samhällets intresse av 

omsättning, ekonomisk säkerhet och förutsägbarhet116. Det tål dock att nämna att ett sådant 

intresse inte nämns i det ovan angivna förarbetet. Det som dock är intressant är att 

handlingsnormen över tid kommit att även omfatta andra intressen. Fokuset har alltså skiftats 

i en inte obetydande grad från att endast vara på borgenärer till att belysa ytterligare parter 

och intressen som berörs av konkursen. 

4.2.1 “Ny” konkurslag 

4.2.1.1 Presumtion av en allmän vårdplikt 

Den konkurslagen vi har idag föregicks av SOU 1983:24 Ny konkurslag och den tidigare 

nämnda prop. 1986/87:90. Vid en närmare läsning av SOU 1983:24 framgår det i en 

specialmotivering till 7 kap. 24 § KonkL och dåvarande 7 kap. 25 § KonkL, under rubriken 

Redovisning av medel till tredje man, att existensen av en allmän vårdplikt presumeras. I 

förarbetet står det att “förvaltaren har inte bara en allmän vårdnadsplikt gentemot tredje man 

beträffande egendomen som är i boets besittning men till vilken tredje man är ägare. Han är 

även redovisningsskyldig till tredje man för medel som gäldenären vid konkursbeslutet 

innehade under redovisningsskyldighet”.117 Det som kan utläsas är att det antas föreligga en 

vårdplikt, vilken omfattar tredje mans lösöre, men det framgår inte om denna vårdplikt har 

stöd i ett tidigare förarbete eller dylikt. “Allmän vårdnadsplikt” kanske ska tolkas ordagrant, 

dvs. tolkas på så sätt att “allmän” avser en allmänt vedertagen princip om omhändertagandet 

av annans egendom. Dock verkar det inte som att det är helt klart vad som gäller beträffande 

                                                
114 Dvs. konkurstillsynen. 
115 Prop. 1978/79:105, s. 191, se även prop. 1986/87:90, s. 111.  
116 Om tredje man respektive förvaltare inte vet vad som gäller för separationsgods vid ett konkursutbrott 

uppfyller, enligt min mening, inte det juridiska systemet den allmänna rättsprincipen Förutsebarhetsprincpen 

avseende den situationen.  
117 SOU 1983:24, s. 301.  



 

30 
 

en allmän vårdnadsplikt och dess omfattning, vilket har diskuterats i uppsatsens tredje 

kapitel, förutom det att besittning torde medföra ett visst vårdansvar.118 

4.2.1.2 Åligganden i egenskap av förvaltare 

I SOU 1983:24 står det vidare att “gällande regler om redovisning av medel till tredje man 

bör, även om bestämmelserna också innefattar en sakrättslig reglering, enligt kommitténs 

mening lämpligen tas upp i anslutning till vad som åligger en konkursförvaltare”.119 Är en 

allmän vårdnadsplikt något som “åligger en konkursförvaltare” eller avses det som är stadgat 

i exempelvis 7 kap. KonkL? Konkursförvaltarens åligganden omfattar givetvis det som finns 

stadgat i KonkL, men allmänna rättsprinciper samt allmänna åligganden för den som besitter 

annans egendom bör även omfattas. Frågan är om sådana åligganden omfattar 

konkursförvaltaren i egenskap av förvaltare eller enbart i egenskap av någon som besitter 

annans egendom120. I det senare fallet är det inte säkert att det rör sig om något som “åligger 

en konkursförvaltare”, eftersom det snarare åligger boet i egenskap av besittare. För att det 

ska åligga en konkursförvaltare krävs rimligtvis stöd i en uttrycklig bestämmelse eller dylikt.  

 

Efterföljande proposition, dvs. 1986/87:90, nämner inget avseende den allmänna vårdplikten 

gentemot tredje man eller att den skulle ingå i förvaltarens allmänna åligganden. Anledningen 

är troligtvis att den allmänna vårdplikten presumeras föreligga och propositionen syftar till att 

bl.a. värna om tredje mans skydd för redovisningsmedel.121 

4.2.2 Sammanfattning 

Det finns, som flertalet gånger redan nämnts, ingen lagregel i konkurslagen som uttryckligen 

föreskriver en vårdplikt gentemot tredje man för dennes separationsgods. De förhållanden 

gentemot tredje man som regleras är de fall när saken rör redovisningsmedel. I förarbeten till 

konkurslagen finns det belägg för att en allmän vårdplikt redan åvilar förvaltaren för tredje 

mans egendom, men det framgår inte var stöd finns för en sådan uppfattning eller vad 

vårdplikten inkluderar.  

 

                                                
118 Jfr avsnitt 3.2.  
119SOU 1983:24, s. 301. 
120 Det är boet som besitter egendomen, men eftersom förvaltaren är den fysiska parten är det denna som besitter 

egendomen “de facto” inom ramen för sitt uppdrag. 
121 Prop. 1986/87:90, s. 279.  
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Handlingsnormen i 7 kap. 8 § KonkL tar primärt sikte på förvaltarens agerande gentemot 

borgenärer, men det kan inte uteslutas att även andra intressen tillgodoses. Det finns dock i 

skrivande stund inget stöd, i lagtext eller förarbeten, för att ett sådant annat intresse skulle 

kunna vara tredje mans intresse till att dennes egendom blir omhändertagen och vårdad. Det 

primära stödet för uppfattningen om att en vårdplikt föreligger avseende tredje mans 

separationsgods återfinns följaktligen i SOU 1983:24, där en vårdplikt tas för givet.  

4.3 Domstolspraxis avseende en förvaltares vårdplikt 

4.3.1 Inledning 

Den vårdplikt som denna uppsats behandlar verkar vara en allmän förutsättning när tredje 

mans lösöre omhändertas. Det är därför förvånande att den, mig veterligen, inte omnämns i 

större utsträckning inom juridisk doktrin. Förklaringen kan vara att det inom de flesta 

rättsområden och situationer istället finns uttryckliga bestämmelser som föreskriver hur 

besittaren ska fortskrida. Det bör dock finnas exempel på rättspraxis som rör situationer 

hänförliga till misskötsel av, eller underlåtenhet att vårda, lösöre som omfattas av en 

vårdplikt eller dylikt.  

 

Den situation där en konkursförvaltare sålde separationsgods behandlas i NJA 1996 s. 700, 

vilket har redogjorts för ovan under avsnitt 2.4.5.3.  

4.3.2 Vårdplikt beträffande kommunens egendom  

4.3.2.1 Bakgrund 

Ett annat fall som är av intresse, och behandlar vårdplikt för lösöre, är en dom från Hovrätten 

för Övre Norrland. Målet rörde en brandskadad pistmaskin vilken Överkalix kommun ägde. 

Pistmaskinen stod dock förvarad i en förrådsbyggnad som ingick i ett arrende till vilket en 

konkursgäldenär var arrendator.122  

 

Efter att ett par ungdomar hade tänt eld på en personbil i syfte att dölja ett brott spred sig 

elden till den närliggande förrådsbyggnaden där pistmaskinen stod förvarad. Eftersom 

förvaltaren bett konkursgäldenären att säga upp försäkringen innan dess, var maskinen utan 

                                                
122 Piteå tingsrätts dom den 17 oktober 1997 i mål nr T 24/97.  
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försäkring när branden inträffade. Kommunen fick således inte ut någon försäkringsersättning 

för den brandskada som uppstod på maskinen och stämde följaktligen konkursförvaltaren på 

cirka en halv miljon kronor.123 

 

Kommunen yrkade att förvaltaren haft en vårdplikt för pistmaskinen, eftersom den enligt 

kommunens mening fanns i konkursboets besittning vid branden. Vårdplikten hade 

förvaltaren åsidosatt när denne beordrat gäldenärens ställföreträdare att säga upp försäkringen 

och samtidigt inte återställt egendomen till kommunen. Förvaltaren motsatte sig yrkandet och 

förklarade att han inte beordrat ställföreträdaren att säga upp försäkringen och att det inte 

föreligger en kausalitet mellan uppsägningen och skadan. Han ställde sig även frågande till 

om ett utomobligatoriskt skadestånd kunde göras gällande med tanke på omständigheterna, 

dvs. skadestånd till följd av en ren förmögenhetsskada. Han bestred vidare att pistmaskinen 

varit i konkursboets besittning och att det var kommunens ansvar att tillse att egendomen 

omfattas av en brandförsäkring. Kommunen hade enligt honom även underrättats om att 

försäkringen skulle sägas upp.124 

4.3.2.2 Om förvaltarens vårdplikt 

I tingsrättens domskäl behandlas frågan om förvaltarens eventuella vårdplikt för 

pistmaskinen. I domskälen nämns 7 kap. 12 § KonkL, som föreskriver att det åvilar 

förvaltaren att snarast ta hand om konkursboet med räkenskapshandlingar och andra 

handlingar och sedan upprätta en bouppteckning. Lagrummet kommenteras inte ytterligare 

och det framstår som otydligt i sammanhanget vilken betydelse som lagrummet har för 

förvaltarens vårdplikt för tredje mans lösöre. Tingsrätten resonerar i det efterföljande stycket 

att det torde ingå i förvaltarens allmänna skyldigheter att säkerhetsställa borgenärernas rätt 

genom att se till att boets tillgångar är försäkrade på ett lämpligt sätt. Frågan ställs dock om 

en förvaltare har en motsvarande skyldighet för tredje mans egendom i boets besittning.125 

 

Kommunen kunde inte styrka att boet och således förvaltaren haft en obligatorisk förpliktelse 

att hålla kommunens egendom försäkrad. Tingsrätten ansåg dock att en vårdplikt beträffande 

tredje mans egendom i boets besittning torde gälla för förvaltaren, men inte enligt avtal utan 

istället enligt allmänna rättsgrundsatser. Vårdplikten torde föreligga fram tills det att boet 

                                                
123 Piteå tingsrätts dom den 17 oktober 1997 i mål nr T 24/97. 
124 Ibid.  
125 Ibid. 



 

33 
 

underrättat ägaren om att denne borde ta hand om eller försäkra egendomen. Förvaltaren hade 

inte visat att kommunen underrättats och tingsrätten ansåg att förvaltaren således brustit i sin 

vård av pistmaskinen. Kommunens käromål lämnades däremot utan bifall, eftersom 

förvaltarens oaktsamhet inte ansågs vara av den art som kan ligga till grund för en 

skadeståndsskyldighet vid en ren förmögenhetsskada.126 

4.3.2.3 Fråga om besittning 

Hovrätten delade tingsrättens uppfattning om att en förvaltare har en vårdplikt för tredje mans 

egendom. Hovrätten förklarade vidare att “hur långtgående denna vårdplikt är måste avgöras 

från fall till fall”. I det aktuella fallet befann sig den brandskadade egendomen på 

kommunens mark som arrenderades av konkursgäldenären. Om arrendeavtalet inte formellt 

sagts upp, var egendomen som omfattades av arrendeavtalet, och således pistmaskinen, i 

boets besittning vid branden. Kommunen hade dock tillgång till området som arrenderades 

och var även inblandade i skötseln av området och egendomen.127 En vårdplikt till följd av 

besittning torde förutsätta en omedelbar besittning där rådigheten för andra parter är 

avskuren.128 Pistmaskinen ansågs följaktligen vara i boets och kommunens gemensamma 

besittning.129  

Vidare framkom uppgifter som gjorde det sannolikt att företrädare från kommunen hade fått 

kännedom om förvaltarens intentioner, dvs. att avsluta den brandförsäkring som omfattade 

pistmaskinen. En sådan underrättelse var enligt hovrättens mening tillräcklig för att 

förvaltaren skulle anses uppfyllt sin vårdplikt. Risken hade följaktligen övergått till 

kommunen innan pistmaskinen brandskadades.130 

4.4 Doktrin på området 

4.4.1 Inledning 

Konkursförvaltarens vårdplikt är inte något som behandlas i större utsträckning inom doktrin 

på obeståndsrättens område. Som i fallet med SOU 1983:24, och med det mål som 

redogjordes för ovan under avsnitt 4.3, tas det nästan för givet att en vårdplikt föreligger. Det 

                                                
126 Piteå tingsrätts dom den 17 oktober 1997 i mål nr T 24/97. 
127 Hovrätten för Övre Norrlands dom den 28 maj 1999 i mål T 169/97. 
128 Jfr avsnitt 3.2.2.4.  
129 Hovrätten för Övre Norrlands dom den 28 maj 1999 i mål T 169/97. 
130 Ibid.  
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faktum att det verkar vara en allmän uppfattning131 att en vårdplikt existerar kan vara 

anledningen till att den inte behandlas vidare. En sådan situation riskerar vidare att resultera i 

att ingen tar sig tid att utröna vårdpliktens omfattning och betydelse, åtminstone inte specifikt 

för förvaltaruppdraget.  

 

Nedan presenteras några exempel på när vårdplikten omnämns inom juridisk doktrin på 

området. Det kan dock vara lämpligt att lägga in en brasklapp om att förvaltarens vårdplikt 

möjligtvis även omnämns i annan litteratur än den som nämns nedan.  

4.4.2 Palmér och Savin 

Eugène Palmér och Peter Savin nämner förvaltarens vårdplikt i en lagkommentar till 7 kap. 

12 § KonkL. I kommentaren anger författarna att egendom som tillhör tredje man och inte 

omfattas av 7 kap. 23 eller 24 §§ KonkL, dvs. tredje mans lösöre, kan vara komplicerad att 

omhänderta. Egendomen ska initialt redovisas som separationsgods i bouppteckningen för att 

förvaltaren ska kunna klargöra om och vilket separationsgods denne fått kännedom om.132 

 

Fram till att tredje man hämtat sitt separationsgods är förvaltaren ”skyldig att i skälig 

omfattning ta vård om tredje mans egendom som finns i konkursboets 

besittning”. Vårdpliktens omfattning bör enligt Palmér och Savin avgöras beroende på 

omständigheterna i det aktuella fallet. Om tredje man dröjer med att hämta egendomen bör 

förvaltaren kunna frigöra sig från vårdplikten genom att underrätta tredje man och be denna 

att hämta egendomen.133 

 

Det som står skrivet i lagkommentaren liknar till stor del det som hovrätten och tingsrätten 

säger i fallet med pistmaskinen. Det är troligt att författarna till lagkommentaren inspirerats 

av målet i och med att det inte verkar finnas mycket annat att tillgå beträffande förvaltarens 

vårdplikt.134  

                                                
131 Åtminstone teoretiskt ”allmän” uppfattning, dvs. inom förarbeten och doktrin. Det framstår som oklart om 

det är en allmän uppfattning bland praktiker, dvs. konkursförvaltare och andra yrkesverksamma i eller i nära 

anslutning till konkursförfarandet.  
132 Palmér och Savin, 7 kap. 12 § KonkL, Zeteo, 2018-12-05.  
133 Ibid.  
134 Jfr avsnitt 4.3.2.2 och 4.3.2.3.  
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4.4.3 Möller 

I Konkurs och Kontrakt - om konkursboets inträde i gäldenärens avtal utgiven 1988, vilket 

var innan fallet med pistmaskinen, gör Mikael Möller gällande att det föreligger en vårdplikt. 

Möller skriver om förhållandet mellan en leasetagares konkursbo och leasegivaren. Han 

skriver att om konkursboet inte väljer att inträda i leasingavtalet eller ställa säkerhet för 

leasingobjektet får leasegivaren häva leasingavtalet. Leasegivaren kan hämta leasingobjektet 

och kräva skadestånd för kostnader hänförliga till återtagandet. Fram till att egendomen har 

återtagits torde det ligga på boet att vårda egendomen om det behövs. Möller skriver följande: 

“Boet torde vara skyldigt att hålla egendomen tillgänglig för hämtning och, om det behövs 

för att hindra värdeförstöring, vårda egendomen”. Möller förklarar vidare att boet bör kunna 

kräva ersättning för kostnader hänförliga till vårdande åtgärder. Dock är det endast boet som 

har en vårdplikt enligt Möller. Möller anger inte några skäl till varför han anser att det enbart 

är boet, och inte även förvaltaren, som har en vårdplikt.135 

4.4.4 Zamani 

Zamani kommer i sin artikel fram till att det är den generella handlingsnormen i 7 kap. 8 § 

KonkL som bör avgöra om förvaltaren ska vidta en åtgärd i syfte att vårda separationsgods. 

Som stöd för denna uppfattning anger Zamani att det inte finns någon särskild bestämmelse 

som föreskriver att förvaltaren har en vårdplikt för separationsgods och inte heller någon 

allmän rättsprincip som föreskriver ett sådant ansvar. Zamani hänvisar vidare till Möller och 

anger att det enbart bör vara boet som har en vårdplikt för godset eftersom förvaltaren blott är 

en företrädare för boet medan det är boet som är rättssubjekt i frågan. Ett personligt ansvar 

för förvaltaren, vilket skulle vara ett undantag, förutsätter stöd i en bestämmelse eller i en 

allmän rättsprincip.136  

4.4.5 Äldre doktrin 

Förvaltarens vårdplikt omnämns även i äldre doktrin. Gösta Walin, som även är en av 

utredarna och upphovsmännen till SOU 1943:24, menar att 194 a § i gamla KonkL inte bör 

tillämpas137. Istället bör “vad som i allmänhet gäller” tillämpas när en tredje man äger lösöre 

                                                
135 Möller, Konkurs och Kontrakt - om konkursboets inträde i gäldenärens avtal, s. 794. 
136 Se Zamani, SvJT 2019 s. 57 f., där Zamani på ett utförligt och pedagogiskt sätt sammanfattar sina 

resonemang avseende vårdplikten.  
137 Lagrummet behandlar omhändertagandet av tredje mans redovisningsmedel, se 194 a § konkurslag 

(1921:225). 
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som är i boets besittning vid konkursbeslutet eller som senare tillkommer boet.138 Vad som 

menas med “i allmänhet gäller” torde vara det som i allmänhet gäller för vård av annans 

lösöre, men dessvärre utvecklas inte resonemanget ytterligare.  

 

Även Lars Welamson nämner vårdnadsplikten gentemot tredje man i en äldre upplaga av 

Konkursrätt139. Welamson förklarar att en av förvaltarens uppgifter är att tillvarata boets 

intressen gentemot tredje mans äganderättsanspråk. I det ansvaret inkluderas även ett 

vårdansvar för inte enbart redovisningsmedel som tillhör tredje man, utan även annan 

egendom i boets besittning.140  

4.5 Exempel på konkursförvaltarens vårdplikt i praktiken 

4.5.1 Inledning 

Det bör nämnas att enbart att TSM föreskriver något i sin handbok, inte det nödvändigtvis 

betyder att förvaltarna rättat sig efter det. Materialet används dock på grund av den insikt, i 

förfarandets praktiska aspekter beträffande vård av tredje mans lösöre, som materialet tros 

medföra.  

4.5.2 Utdrag ur Kronofogdens Handbok för konkurstillsyn 

4.5.2.1 Allmänt om arbetet med separationsgods 

Det åligger förvaltaren att utreda vad som ingår i boet och utreda vilken egendom boet 

besitter och med vilken rätt boet besitter tillgångarna. För att utröna om boet besitter 

separationsgods kan förvaltaren kontakta företrädare eller granska bokföring och eventuella 

avtal, men det händer även att tredje man själv kontaktar förvaltaren. Tredje man har rätt att 

kräva att egendomen ska återlämnas, förutsatt att egendomen uppfyller kriterierna för 

separationsrätt141. Om förvaltaren inte återlämnar tillgången kan tredje man väcka talan och 

få en exekutionstitel vilken kan verkställas direkt mot boet.142 

 

                                                
138 Walin, s. 161.  
139 I de senare upplagorna, och den version som ges ut med Mikael Mellqvist, har jag inte lyckats hitta något om 

vårdnadsplikten.  
140 Welamson, s. 362.  
141 Jfr avsnitt 2.6. 
142 Kronofogdens Handbok för konkurstillsyn, s. 37.  
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Förvaltaren bör skriftligen underrätta tredje man om dennes separationsgods om denne inte 

självmant hämtar godset efter konkursutbrottet. Meddelandet bör inkludera en angivelse om 

inom vilken tid godset ska hämtas. Om det är svårt att avgöra vem som är ägare till gods, men 

det är tydligt att det inte ska ingå i boet, kan annonsering beträffande godset och 

konkursutbrottet göras i ett “lämpligt medium”.143 

4.5.2.2 Fortsatta åtgärder och vårdplikt 

Förvaltaren står inför olika handlingsalternativ om tredje man inte hämtat godset efter 

uppmaning att göra så. Översändande till tredje man, försäljning av godset, fortsatt 

förvarande eller ett övergivande av egendomen är exempel på olika åtgärder förvaltaren kan 

vidta när godset inte avhämtats144. Det alternativ som väljs måste bestämmas med den 

specifika situationen i åtanke. Faktorer som exempelvis godsets värde spelar in i 

bedömningen av vilken åtgärd som bör vidtas.145 

 

Om förvaltaren väljer att fortsatt besitta egendomen, eller om tredje man inte hämtat 

egendomen ännu, föreligger en vårdplikt beträffande separationsgodset. I Kronofogdens 

handbok står det att “Förvaltaren har en plikt att vårda det separationsgods som har 

omhändertagits vid konkursutbrottet. Förvaltaren är skyldig att se till att egendomen inte 

förstörs, förminskas eller avyttras”. I handboken framgår det även att vårdpliktens omfattning 

inte behandlas i en betydande omfattning i doktrin på området.146 

 

När separationsgods har hamnat i boets besittning på grund av konkursgäldenärens tidigare 

avtal kan det vara ekonomiskt fördelaktigt för boet att inträda i avtalet. Om boet träder in i 

avtalet bör vårdpliktens omfattning kunna bestämmas med hjälp av avtalets innehåll eller 

dylikt. Det blir svårare att avgöra vilken omfattning vårdplikten har när separationsgodset 

istället ska återlämnas till tredje man. Förvaltaren bör vara aktsam när denne omhändertar 

separationsgods eftersom skada som tillfogas godset till följd av förvaltarens vårdslöshet kan 

resultera i skadestånd.147   

 

 

                                                
143 Ibid.  
144 Zamani skriver dock att det inte bör finnas någon möjlighet för vårdaren att saklöst överge godset, se 

Zamani, SvJT 2019 s. 57. Detsamma bör även gälla i det här fallet. 
145 Kronofogdens Handbok för konkurstillsyn, s. 37.  
146 Ibid, s. 37 f.  
147 Ibid, s. 38.  
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5 Jämförelse med ärvdabalken 

5.1 Vårdplikt hänförlig till egendom i dödsbo 

5.1.1 Dödsboet och konkursboet 

Det finns likheter mellan instituten dödsbo och konkursbo. Som redogjort för under avsnitt 

3.2.2.3 är den situation där egendom tillfaller ett dödsbo respektive ett konkursbo en ofrivillig 

besittningsövergång. Övergången är ofrivillig eftersom egendomen frånhändes den tidigare 

ägaren genom en oftast ofrivillig och ibland oförutsedd händelse. Egendomen hamnar sedan i 

boets besittning och ska förvaltas å annans148 vägnar.149  

 

Konkursboet är troligtvis att se som en juridisk person, åtminstone snarlik en juridisk person, 

trots det att konkursboet inte fullt ut äger den egendomen den besitter. Konkursboet har dock 

i övrigt motsvarande drag som en juridisk person, exempelvis kan boet förvärva rättigheter 

och ikläda sig skyldigheter.150 

 

Dödsboet torde även det ses som en juridisk person. Boets ställning som juridisk person har 

dock inte alltid varit given151, men efter det att den äldre boutredningslagen ersattes av 

ärvdabalken har boet allmänt accepterats som en juridisk person.152 Boet är vidare 

skattskyldigt och kan förvärva rättigheter genom att exempelvis söka lagfart för viss 

fastighet.153 På samma sätt som konkursboet, är dödsboet en form av förvaltning som har till 

syfte att förvalta viss förmögenhetsmassa till gagn för andra än förvaltaren.154 I fallet med 

konkurs är ”de andra” borgenärerna, medan det i fallet med dödsfall är arvingarna som avses. 

Båda förvaltningsformer kan som ovan nämnt ådra sig nya förpliktelser eller förvärva 

rättigheter. En likhet mellan konkursboet och dödsboet som förvaltningsformer betyder dock 

inte per automatik en likhet mellan en konkursförvaltare och en vårdare av egendom i ett 

                                                
148 Dödsbodelägare respektive konkursborgenärer. 
149 Se avsnitt 3.2.2.3.  
150 Jfr avsnitt 2.3.1 och exempelvis 18 kap. ÄB.  
151 Jfr Malmström och Saldeen, Succesionsrätt: Arv, boutredning och arvskifte, s. 88. 
152 Jfr SOU 1954:6, s. 121 f., se särskilt den sakkunnigas övervägande under 19 kap. Om boutredningsman och 

testamentsexekutor, stycke 2.  
153 Jfr 4 kap. 1 § inkomstskattelagen (1999:1229) och 20 kap. 1 § JB.  
154 Jfr SOU 1932:16, s. 96 f.  



 

39 
 

dödsbo.155 Dock kan en analog jämförelse med vad som föreskrivs, om tredje mans lösöre i 

ett dödsbo, i ärvdabalken fortfarande vara av intresse.  

5.1.2 Tredje mans egendom i ett dödsbo 

5.1.2.1 Dödsbodelägarnas tillfälliga vårdansvar 

Det kan hända att de s.k. “dödsbodelägarna”, dvs. efterlevande make eller sambo, arvingar 

och universella testamentstagare, gemensamt ska förvalta den dödes egendom under 

utredningen av boet. Dödsbodelägarna företräder då dödsboet gentemot tredje man och 

företräder boet rättsligt.156  

 

I 18 kap. 2 § ÄB föreskrivs ett visst vårdansvar för sådan egendom som ännu inte 

omhändertagits av en eller flera dödsbodelägare. I den situation som föreskrivs i 2 § är den 

delägare som inte hämtat egendomen ännu att likställa med tredje man i relation till den som 

åläggs vårdansvaret, vilket är den delägare som sammanbodde med den avlidne eller annars 

kommit att omhänderta egendomen. Den delägare som sammanbodde med den avlidne eller 

annars befattade sig med egendomen ska genast underrätta övriga delägare om dödsfallet och 

situationen i övrigt.157 

 

I Göran Håkanssons lagkommentar till 18 kap. 2 § ÄB beskrivs vårdansvaret som en plikt att 

“bevara egendomen till dess den egentliga förvaltningen kan ta vid” och Gösta Walin 

använder orden “huvudsakligen konserverande” när han i sin lagkommentar beskriver hur 

vården bör utformas. Vidare står det i Håkanssons kommentar att vården även innebär en 

redovisningsskyldighet och att vårdaren bör vara berättigad ersättning för utgifter och 

möjligtvis även arvode. 18 kap. HB nämns även som analogt tillämplig på situationen 

angående dödsbodelägarnas vårdansvar.158 Enligt Walin är en stor skillnad mellan förvaltaren 

och den vårdande dödsbodelägaren, att förvaltaren är en primär företrädare för konkursboet 

medan dödsbodelägaren inte anses inneha en snarlik behörighet i förhållande till dödsboet, 

                                                
155 Se nedan under avsnitt 5.1.2.1. 
156 18 kap. 1 § första stycket ÄB. En sådan form av förvaltning förutsätter att inte “särskild dödsboförvaltning” 

anordnats enlig 19 kap. ÄB. 
157 18 kap. 2 § första stycket ÄB. 
158 Håkansson, 18 kap. 2 § ÄB, kommentar 194, Karnov 2015-05-01, som i sin tur hänvisar till Walin och Lind, 

Kommentar till Ärvdabalken del II, sjätte upplagan, s. 63 ff. Jag har använt mig av den tredje upplagan av 

Walin, Kommentar till Ärvdabalken del II, där sidorna verkar skilja sig åt från den upplaga Håkansson använt 

sig av. I den upplagan jag använt mig av behandlas 18 kap. 2 § ÄB på s. 47 ff.  
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åtminstone inte ensam.159 Det föregående påståendet är enligt mig en halvsanning, eftersom 

påståendet inte tar hänsyn till situationer där dödsbodelägaren är ensam delägare till 

dödsboet. I ett sådant scenario är troligtvis inte frågan om vårdplikt viktig, eftersom vårdplikt 

i det arvsrättsliga sammanhanget reglerar en skyldighet gentemot en annan delägare. 

 

Den tillfälliga vårdpliktens slutpunkt blir beroende av omständigheterna i det aktuella fallet. 

Den regelmässiga slutpunkten är när de andra delägarna ansluter för att samförvalta 

egendomen, men om boutredningsman eller testamentsexekutor inträder innan 

samförvaltningen kan ta vid anses inträdet vara slutpunkten.160 

5.1.2.2 Sysslomäns vårdnadsplikt 

I 18 kap. i HB behandlas sysslomän och ombudsmän och deras skyldigheter gentemot sin 

huvudman. 18 kap. 1 § HB belyser sysslomannens vårdnadsplikt. Lagrummet är skrivet på ett 

ålderdomligt sätt och stadgar att “varder man av annan ombuden, att å dess vägnar något 

syssla och uträtta, och säger där ja till; tage fullmakt, och ligge där sedan hans vårdnad å; 

göre ock redo och besked för det han om händer får”.161 Det som går att utläsa från 

lagrummet är att sysslomannen, eller ombudsmannen, ska agera lojalt gentemot 

huvudmannen och vårda den egendom som omhändertagits. Jori Munukka nämner i en 

lagkommentar till bestämmelsen flera situationer där sysslomannen kan ställas till svars för 

brister i denna vårdnads- och lojalitetsplikt.162  

 

De situationerna som exemplifieras i lagkommentaren är dock inte exempel på händelser där 

sysslomannen brister i en utomobligatorisk förpliktelse. Det kan tänkas att en syssloman är 

just en syssloman till följd av ett avtal eller dylikt och dennes förpliktelser följer av avtalets 

innehåll. Det bör vara allmänt vedertaget att en syssloman är den som erhållit i uppdrag att 

rättshandla för sin huvudman, dvs. den som gett sysslomannen uppdraget.163 I fallet med 

konkursförvaltaren och separationsgodset uppkommer troligtvis inte den eventuella 

vårdplikten till följd av innehållet i ett avtal, utan snarare till följd av en omedelbar besittning 

av separationsgodset.164 Förvaltarens utomobligatoriska vårdplikt kan dock liknas med det 

                                                
159 Jfr Walin, Kommentar till Ärvdabalken del II, s. 47.  
160 Ibid, s. 49.  
161 18 kap. 1 § HB. 
162 Munukka, 18 kap. 1 § HB, kommentar 29, Karnov 2016-01-01, med ytterligare hänvisningar.  
163 Munukka, 18 kap. HB, kommentar 27, Karnov 2016-01-01, som i sin tur hänvisar till Tiberg och Dotevall, 

Mellanmansrätt, s. 26.  
164 Jfr avsnitt 3.2.2.4 och 3.2.2.5. 
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vårdansvar som åläggs en dödsbodelägare och delägarens ansvar kan i sin tur liknas vid 

sysslomannens vårdplikt, vilket framgår i lagkommentaren till 18 kap. 2 § ÄB.165 Även om 

förvaltarens situation kan jämföras med sysslomannens förvaltarskap betyder inte det 

nödvändigtvis att det som sägs i 18 kap. 1 § HB är analogt tillämpligt på konkursförvaltarens 

eventuella vårdansvar.  

5.1.2.3 Annans vårdansvar avseende egendom i ett dödsbo - 18 kap. 2 § andra stycket ÄB 

Om det inte finns någon som tar hand om den dödes egendom, och om egendomen ej står 

under vård av förmyndare, syssloman eller annan, ska egendomen omhändertas av en 

medlem av den dödes hushåll, den dödes hyresvärd eller någon annan som är närmast till att 

ta hand om den dödes egendom. Även den som har ansvar för den anstalt, exempelvis 

sjukhus eller annan inrättning, där dödsfallet inträffat bör omhänderta egendomen fram till 

avlösning. Den som omhändertar egendomen ska även tillkalla dödsbodelägarna eller 

underrätta socialnämnden om dödsfallet.166 Denna vårdplikt, dvs. den vårdplikt som omfattar 

annan än den som sammanbodde med den avlidne eller är dödsbodelägare, är dock av mindre 

omfattning än den som nämns ovan under avsnitt 5.1.2.1.167 Det kan inte skäligen förväntas 

att annan som omhändertar egendomen vidtar andra åtgärder än de som är helt nödvändiga 

för egendomens bevarande. I denna del är Walins lagkommentar motsägelsefull, eftersom 

den vårdplikt som sägs åvila annan som omhändertar egendomen verkar vara samma som 

åvilar dödsbodelägaren medan vårdpliktens omfattning sägs vara större för 

dödsbodelägaren.168 

5.1.2.4 Sammanfattning och återkoppling till konkursboet 

Den tillfälliga vårdplikt som föreskrivs för en dödsbodelägare innebär en skyldighet för 

delägaren att bevara egendomen i fråga. Det förväntas alltså att delägaren, eller annan, vidtar 

nödvändiga åtgärder för egendomens bevarande vilket också torde innebära en skyldighet att 

inte vidta potentiellt skadliga åtgärder. Således vägs både vårdansvarets positiva och negativa 

sida in i vårdplikten169. Plikten innebär även en redovisningsskyldighet följt av en rätt till 

ersättning för de huvudsakligen konserverande åtgärderna. 

                                                
165 Se ovan under avsnitt 5.1.2.1. 
166 18. kap 2 § andra stycket ÄB och Walin, Kommentar till Ärvdabalken del II, s. 49 f.  
167 Håkansson, 18 kap. 2 § ÄB, kommentar 194, Karnov 2015-05-01, som återigen hänvisar till Walin och Lind, 

men denna gång s. 66 f.  
168 Jfr Walin, Kommentar till Ärvdabalken del II, s. 50.  
169 Jfr avsnitt 3.2.1. 
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Den vårdplikt som behandlas under 18 kap. 2 § andra stycket ÄB, dvs. den vårdplikt som 

avser annan än dödsbodelägaren och den som sammanbodde med den avlidne, ska inte vara 

lika omfattande som den som beskrivs i 18 kap. 2 § första stycket ÄB. Dock verkar 

vårdplikten enligt första stycket och den enligt andra stycket bestå i samma typ av åtgärder, 

nämligen bevarande åtgärder. Det är även denna typ av plikt, beståendes av en skyldighet att 

vidta åtgärder i syfte att bevara egendomen, som följer av besittning av annans lösöre170.  

 

Både den vårdplikt som föreskrivs enligt 18 kap. 2 § ÄB och den obeståndsrättsliga, som 

uppsatsen behandlar, är tillfälliga. Både dödsbo och konkursboet är tänkt att vara tillfälliga 

förvaltningsformer och det är således naturligt att vårdplikten är tillfällig. Kan man dra 

paralleller mellan slutpunkterna för den arvsrättsliga vårdplikten och den obeståndsrättsliga? 

Den som vårdar egendom i ett dödsbo frigörs från sin vårdplikt när dödsbodelägarna, 

boutredningsman eller testamentsexkutor avlöser denna eller när delägarna ansluter till en 

samförvaltning av egendomen. Konkursförvaltarens vårdplikt slutar rimligtvis när tredje man 

väl hämtar sin egendom, men det är inte helt klart vilken möjlighet som finns att frigöra sig 

från ansvar innan dess. Dock kan det som sagts angående vårdpliktens omfattning i det 

arvsrättsliga sammanhanget kan vara relevant i diskussionen om den obeståndsrättsliga 

vårdpliktens omfattning. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
170 Jfr avsnitt 3.2.2.5. 
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6 Kritisk granskning av vårdansvaret 

6.1 Sammanställning och analys av vårdansvaret för tredje mans 

lösöre vid konkursutbrottet 

6.1.1 Vårdpliktens vara eller icke vara 

Det verkar onekligen föreligga ett vårdansvar för den som befattar sig med annans egendom. 

Vårdansvaret knyter an till besittningen av egendomen och således åtar sig den som befattar 

sig med någon annans egendom vissa förpliktelser. Det är svårt att ange vilka förpliktelser 

som gäller i allmänhet vid ett besittande av annans egendom, men en plikt att vidta 

nödvändiga åtgärder i syfte att bevara egendomen bör generellt gälla.171  

 

För att kunna utröna vilka förpliktelser som ingår i vårdansvaret för viss egendom är det 

nödvändigt att se över de specifika omständigheterna kring besittningsövergången av 

egendomen i fråga. Den egendom som uppsatsen behandlar är tredje mans separationsgods i 

ett konkursförfarande. Det blir följaktligen lämpligt att analysera omständigheterna kring 

separationsgodsets besittningsövergång från tredje man till konkursgäldenären och sedan 

konkursboet. Den besittningsövergång som först sker mellan tredje man och konkursgäldenär 

är frivillig eftersom det sannolikt rör sig om en besittningsövergång till följd av ett avtal. 

Besittningsövergången till konkursboet är dock, som i situationen med egendom som tillfaller 

ett dödsbo, ofrivillig. Vid en frivillig besittningsövergång kan vårdansvaret regleras genom 

avtal och om inte bör ändå den som besitter egendomen vårda denna i sådan utsträckning att 

den kan återlämnas till ägaren i oförändrat skick. Troligtvis har ägaren överseende för 

normalt slitage till följd av en normal och förutsedd användning av egendomen, om 

transaktionens syfte är att egendomen ska användas och inte lagras eller dylikt. Även vid en 

ofrivillig besittningsövergång verkar huvudregeln i svensk rätt vara att besittaren ska vårda 

egendomen.172  

 

Det är enligt min mening oklart varför lagstiftaren valt att föreskriva vårdplikt för tredje mans 

egendom i situationen med övergången av egendom till ett dödsbo och inte för situationen när 

egendom tillfaller ett konkursbo till följd av konkurs. Båda situationer rör en ofrivillig 

                                                
171 Jfr avsnitt 3.2.1-3.2.3.  
172 Se avsnitt 3.2.2.3.  
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besittningsövergång av tredje mans egendom till en juridisk person173. Det framgår inte heller 

varför lagstiftaren valde att införa ett skydd för tredje mans redovisningsmedel men inte för 

dennes lösöre. Stöd för att en vårdplikt föreligger för tredje mans separationsgods finns dock 

i förarbeten till KonkL, hovrättspraxis, doktrin, handboken från Kronofogden och följer av 

allmänna rättsgrundsatser, men det som framgår av dessa rättskällor är knapphändigt. Det blir 

således svårt att utförligt precisera vårdpliktens omfattning. 

6.1.2 Ansvarsfördelningen mellan konkursboet och konkursförvaltaren 

En fråga som lämpligen behandlas innan ett resonemang om vårdpliktens omfattning är 

frågan om vilket rättssubjekt som ska belastas av vårdplikten. Är det konkursboet eller 

konkursförvaltaren som har en vårdplikt? En följdfråga som uppstår är om utfallet i 

föregående fråga någon betydelse, eftersom det trots allt är förvaltaren som primärt agerar i 

förfarandet. Svaret på frågan om vilket rättssubjekt som ska belastas av vårdplikt borde vara 

av betydelse. På samma sätt som det är av betydelse att identifiera skillnaden i ansvar för ett 

aktiebolag och dess ställföreträdare är det viktigt att identifiera skillnaden mellan bo och 

förvaltare. Det är nödvändigt att identifiera hur vårdansvaret ska fördelas eftersom det i sin 

tur avgör det eventuella skadeståndsansvarets fördelning.  

 

Den juridiska personen är ansvarig för de förpliktelser som den juridiska personen är bunden 

av, medan ställföreträdaren respektive förvaltaren utför ett uppdrag och är ansvarig för 

uppdragets utförande. Uppdragets syfte är visserligen att företräda den juridiska personen och 

agera för dess räkning, men uppdragstagaren bör enbart hållas till svars för händelser där 

denna överträder den behörighet och befogenhet som följer av uppdraget. Behörigheten 

framgår möjligtvis av lag eller föreskrift och befogenheten av avtal eller instruktioner. Den 

aktiebolagsrättsliga ställföreträdarens förpliktelser framgår delvis av lag vilket även den 

obeståndsrättsliga förvaltarens gör. Bland förvaltarens ovanstående förpliktelser nämns inte 

en vårdplikt för tredje mans separationsgods. Det finns således ingen lagstiftning som talar 

för att det skulle vara förvaltaren som är ansvarig för att vårda det separationsgods som är i 

boets besittning. Avsaknaden av lagstiftning för en sådan situation är dock inte förvånande, 

eftersom det inte finns lagstiftning som nämner en vårdplikt för tredje mans lösöre och 

således som förpliktar boet att vårda separationsgods.  

 

                                                
173 Se dock avsnitt 2.3.1 angående konkursboets status som juridisk person.  
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I 18 kap. 2 § ÄB har lagstiftaren valt att införa ett tillfälligt vårdansvar gentemot tredje man, 

dvs. de andra dödsbodelägarna. En sådan regel är således ett lagstadgat undantag från den 

juridiska personens ansvar, eller åtminstone en utvidgning av ansvaret, till last för den 

tillfälliga förvaltaren, dvs. den dödsbodelägare som är förlagd med vårdplikt. Ett undantag 

med stöd i lagstiftning bör även krävas för att konkursförvaltaren ska ansvara för någon av 

boets förpliktelser, exempelvis vårdplikten för tredje mans separationsgods. Det bör nämligen 

primärt vara boets förpliktelse att vårda separationsgodset eftersom det är boet som 

rättssubjekt som besitter egendomen.  

 

Finns det stöd, i andra rättskällor än lag, för att vårdplikt för separationsgods ingår i 

förvaltarens uppdrag? I SOU 1983:24 står det skrivet att “[f]örvaltaren har inte bara en 

allmän vårdnadsplikt gentemot tredje man beträffande egendomen som är i boets besittning 

men till vilken tredje man är ägare” vilket indikerar att en sådan vårdplikt är en del av 

uppdraget. Även den hovrättspraxis som behandlar frågan talar för att förvaltaren har en 

vårdplikt.174 I hovrätten, och dessförinnan i tingsrätten, sätts ett ansvarsmässigt likhetstecken 

mellan boet och förvaltaren i frågan avseende vårdplikt. Tingsrätten ansåg att boets besittning 

av tredje mans egendom medförde en vårdplikt för förvaltaren och hovrätten bekräftade 

resonemanget i sina domskäl. Det nämns inget om en ansvarsfördelning bo och förvaltare 

emellan. Det som däremot nämns i andra rättsfall är principen om skyddat intresse, som 

omnämns i NJA 1996 s. 700, eller normskyddsläran, vilket principen betecknas som i Svea 

hovrätts dom den 12 oktober 2018 i mål nr T 1978-17.175 Principen om skyddat intresse 

innebär i denna situation att förvaltaren endast har ett skadeståndsansvar mot tredje man om 

skadan orsakats genom åsidosättandet av en norm till skydd för tredje man. Frågan om en 

person vars egendom man besitter verkligen är att se som tredje man kan även den diskuteras, 

men med hänsyn till utrymme, pedagogik och ett behov av avgränsningar utelämnar jag 

denna diskussion.  

 

Eftersom vårdansvaret och skadeståndsansvaret hänger ihop bör förvaltaren endast kunna 

ställas till svars för vårdpliktens upprätthållande, om plikten är en gällande handlingsnorm för 

förvaltaruppdraget. Att påstå att vårdplikten är en gällande handlingsnorm för uppdraget som 

förvaltare och sedan hänvisa till ovan nämnda rättskällor är tämligen vågat. Inte endast för att 

                                                
174 Se avsnitt 4.3.2 och de där under angivna rättsfallen. 
175 Se avsnitt 2.4.5.4  
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det rör sig om ett hastigt uttalande i en SOU och hovrättspraxis utan även för att flera av de 

gällande normerna för uppdraget framgår av uttryckliga lagregler, exempelvis ansvaret för 

tredje mans redovisningsmedel. En gällande handlingsnorm bör framgå av lagtext eller dylikt 

eller åtminstone vara allmänt vedertagen för att kunna göras gällande som en handlingsnorm 

för uppdraget.  

 

I doktrin hanteras ansvarsfördelningen olika. Palmér och Savin skriver att förvaltaren har en 

vårdplikt för tredje mans egendom i boets besittning. De gör följaktligen ingen ansvarsmässig 

åtskillnad mellan boet och förvaltaren i fråga om vårdplikten. Möller skriver däremot att det 

endast bör vara boet som har en vårdplikt, en uppfattning som även Zamani delar. 

Welamsons uppfattning verkar vara att förvaltaren bär vårdplikten å boets vägnar och att 

denna plikt ingår i förvaltarens uppgifter när denne ska tillvarata boets intressen gentemot 

externa äganderättsanspråk. Walins knapphändiga uttalande om “vad som i allmänhet gäller” 

ger inte någon av uppfattningarna något vidare stöd. Kan Welamsons och Walins tidiga 

uttalanden i frågan vara anledningen till att skiljelinjen mellan boet och förvaltaren inte 

uppmärksammats i någon större mån förrän Zamani skrev om skiljelinjen i sin artikel? För 

den som har studerat obeståndsrätt är Lars Welamson och Gösta Walin säkerligen bekanta 

namn, eftersom de är två av 1900-talets större auktoriteter på området. Kan deras auktoritet 

och uttalanden vara anledningen till att frågan om ansvarsfördelning hänförlig till vårdplikten 

inte har uppmärksammats i större utsträckning? Eller är kanske anledningen helt enkelt att 

själva frågan om vårdplikt för separationsgods inte har uppmärksammats och 

ansvarsfördelningen av vårdplikten följaktligen inte heller har belysts? Svaret är troligtvis att 

båda dessa anledningar har bidragit till att frågan om vårdplikten ska belasta boet eller 

förvaltaren, eller båda, inte har besvarats176.  

6.1.3 Vårdansvarets omfattning  

Eftersom det fortfarande förefaller otydligt om vårdplikten även ska omfatta förvaltaren 

börjar jag detta avsnitt med att diskutera vårdpliktens början och slut för boet. Vårdplikten för 

separationsgodset bör rimligtvis inträda när separationsgodset befinner sig i boets besittning, 

dvs. vid konkursutbrottet om varan befinner sig i konkursgäldenärens lokaler eller efter det 

att godset tillförts boet. Ett sådant resonemang följer av att ett rättssubjekt har ett vårdansvar 

för annans lösöre i rättssubjektets besittning. Det är alltså vid besittningsövergången som 

                                                
176 Åtminstone inte besvarats med utförliga motiveringar som stöd.  
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vårdplikten uppkommer och när frågan rör separationsgods är det nära att anta att 

konkursboet och den som äger lösöret inte har avtalat bort vårdansvaret. Om konkursboet och 

ägaren ingått ett avtal, och däri avtalat bort vårdansvaret, är det tveksamt om ägaren 

fortfarande är att se som tredje man eftersom parterna är kontraktsparter.  

 

När upphör vårdplikten? Den bör givetvis upphöra när tredje man hämtar separationsgodset, 

dvs. när en ytterligare besittningsövergång sker från boet till tredje man. Kan vårdplikten 

upphöra innan tredje man har hämtat sin egendom? I den hovrättspraxis jag har att tillgå 

belyser hovrätten att en underrättelse till tredje man om att denne bör ta hand om egendomen 

bör krävas för att vårdplikten ska upphöra innan egendomen återställts. Palmér och Savin är 

av uppfattningen att vårdplikten bör upphöra om tredje man är i dröjsmål med att hämta 

egendomen och förvaltaren underrättar tredje man och ber denne att hämta egendomen. I 

Kronofogdens handbok för konkurstillsyn står det skrivet att förvaltaren bör inkludera en 

tidsram inom vilken tredje man bör hämta egendomen. Det är värt att notera att det torde vara 

förvaltaren, eller någon på uppdrag av förvaltaren, som underrättar tredje man oavsett om 

själva förvaltaren har en vårdplikt eller inte. Att tredje man underrättas om konkursen och att 

denne bör hämta sitt separationsgods borde vara en förutsättning för att vårdplikten ska 

upphöra. Hur annars ska tredje man få kännedom om att hämtning behöver ske? Om 

egendomen inte längre är av betydelse för tredje man kanske denne svarar förvaltaren och ber 

denne att göra sig av med egendomen.  

 

Om jag väljer att följa hovrättens linje och kompletterar denna med den uppfattning som 

Palmér och Savin har blir utfallet att vårdplikten kan upphöra innan ett återställande till tredje 

man sker om två rekvisit uppfylls. Det första rekvisitet är att tredje man ska underrättas om 

att denne bör hämta sitt separationsgods. Det andra rekvisitet är att tredje man sedan är i 

dröjsmål med att hämta egendomen. För att tredje man ska kunna anses vara i dröjsmål måste 

det finnas en tidsram att förhålla sig till. Tidsramen bör lämpligen framgå av underrättelsen 

förvaltaren skickar tredje man, vilket föreskrivs i Kronofogdens handbok. Det framkommer 

dock inte om en underrättelse med utsatt tidsram räcker för att dröjsmålet ska leda till att 

vårdplikten upphör eller om det krävs flera underrättelser. I målet från hovrätten är en 

underrättelse nog för att vårdplikten ska anses uppfylld. Hovrätten anger dock att 

vårdpliktens omfattning måste avgöras från fall till fall vilket kan innebära att endast en 

underrättelse, och således endast en tidsram att förhålla sig till, inte är tillräcklig i alla 

situationer.  
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De avgörande tidpunkterna för förvaltarens eventuella vårdplikt bör vara samma som de för 

boet. Vårdplikten bör ta vid när boet kommer i besittning av separationsgodset och upphöra 

efter att tredje man avhämtat godset. Vårdplikten bör även, på samma sätt som vid boets 

vårdplikt, kunna uppfylla vårdplikten i förtid genom att underrätta tredje man och beakta en 

viss tid för godsets avhämtning.  

 

Oavsett om det enbart är boet som har en vårdplikt eller om även förvaltaren har det bör 

åtgärderna inom vårdplikten vara begränsade till nödvändiga, dvs. huvudsakligen 

konserverande, bevarandeåtgärder. Olika typer av egendom kräver olika typer av 

bevarandeåtgärder177 och vårdpliktens specifika innehåll blir således svårdefinierat.  

6.2 Är vårdansvaret rimligt fördelat i konkurser? 

6.2.1 Analys lege lata 

Jag vill inleda med att belysa att uppfattningen om något är rimligt eller inte såklart är 

subjektiv, i likhet med alla uppfattningar om något som tillskrivs ett värdeord. Subjektiviteten 

kan dock minska, men enligt min mening aldrig försvinna, när det man tillskriver ett värdeord 

sätts i ett sammanhang. Sammanhanget i det aktuella fallet är ansvarsfördelningen av 

vårdansvaret för separationsgods mellan boet, förvaltaren, gäldenären och tredje man. De 

nämnda parterna är de rättssubjekt som har någon typ av anknytning till separationsgodset 

och samtidigt kan sägas vara anslutna till konkursförfarandet. Boet genom sin besittning av 

separationsgodset, förvaltaren genom sitt uppdrag, gäldenären genom sin tidigare ställning 

som kontraktspart och tredje man som ägare samt tidigare kontraktspart. Boets borgenärer, 

men även eventuella borgenärer till tredje man, är förstås intressenter i konkursen och kan 

påverkas om inte vårdplikten uppfylls. Borgenärerna har dock inget ansvar, åtminstone inte 

mig veterligen, för separationsgodset och det är således inte nödvändigt att involvera dem i 

diskussionen om vårdansvarets fördelning.  

 

Vilket vårdansvar, om något, har de olika rättssubjekten för separationsgodset? Boets och 

eventuellt förvaltarens ansvar har jag diskuterat ovan under avsnitt 6.1.3 och till skäligheten i 

ansvarsfördelningen dem emellan återkommer jag nedan. Konkursgäldenärens ansvar släcks 

                                                
177 Se avsnitt 3.2.1. 
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ut i och med konkursutbrottet förutsatt att denne inte personligen gått i borgen för 

förbindelsen mot tredje man eller gjort sig skyldig till något som leder till ett 

ansvarsgenombrott. Tredje man har, i egenskap av ägare, inget vårdansvar för godset178 men 

det bör ligga i tredje mans egna intresse att vårda egendomen.  

 

Boets vårdplikt förefaller som rimlig eftersom boet är i besittning av egendomen och är 

närmast till hands att vidta eventuella bevarandeåtgärder. Boet kan dock inte vidta dessa 

åtgärder själv, eftersom boet inte är en fysisk person, och får således förlita sig på att 

förvaltaren vidtar dessa åtgärder. Eftersom det förefaller tveksamt att vårdplikten är en 

gällande handlingsnorm för uppdraget som förvaltare är det följaktligen tveksamt om 

förvaltaren har en direkt vårdplikt för separationsgods. Dock förefaller det rimligt, enligt min 

mening, att förvaltaren har en indirekt vårdplikt, eller åtminstone ett indirekt incitament till 

vård, genom att det är förvaltaren som primärt agerar för boets räkning. Den indirekta 

vårdplikten uppkommer genom att boet har en förpliktelse gentemot tredje man (vårdplikten) 

och om boet inte uppfyller förpliktelsen kan tredje man föra talan mot boet vilket kan leda till 

att boets utdelningsbara medel minskar. Om en borgenärs utdelning minskar kanske denne i 

sin tur för en talan mot förvaltaren. Skadestånd i enlighet med 17 kap. 1 § KonkL har dömts 

ut med anledning av att en borgenärs utdelning minskade till följd av ett beslut förvaltaren 

tog.179 Ett beslut att medvetet försumma vårdplikten, dvs. att inte vårda viss egendom i 

bevarande syfte, skulle kunna vara ett beslut som leder till att en borgenärs utdelning 

minskar. Ett sådant utfall förutsätter dock att tredje man har en bättre prioritet för sin fordran 

än vad den drabbade borgenären har. 

 

Enligt ovanstående resonemang bör frågan om förvaltarens vårdansvar bestämmas med hjälp 

av den generella handlingsnormen som återfinns i 7 kap. 8 § KonkL. Lagrummet stadgar att 

förvaltaren ska vidta åtgärder som främjar borgenärerna och en snabb och förmånlig 

avveckling. En åtgärd som har den motsatta effekten bör tas i beaktning vid bestämmandet av 

förvaltarens arvode eller användas som underlag till en skadeståndstalan.180 Skadeståndet 

erläggs till borgenären eftersom det är borgenären som skyddas av den generella 

handlingsnormen och inte tredje man. För att tredje man ska kunna få bifall för en 

                                                
178 Förutsatt att tredje man äger egendomen ensam med ett oinskränkt ägarskap.  
179 Se avsnitt 2.4.4.2. 
180 Jfr avsnitt 2.4.3. 
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skadeståndstalan direkt mot förvaltaren krävs det att förvaltaren åsidosatt en norm till skydd 

för tredje man.  

 

Förefaller det skäligt att förvaltaren har en plikt att omhänderta och redovisa tredje mans 

redovisningsmedel men inte tredje mans lösöre? Det ansågs föreligga praktiska och 

ändamålsenliga skäl bakom bestämmelsen om redovisningsmedel. Det står även skrivet i ett 

av de bakomliggande förarbetena till bestämmelsen, SOU 1983:24, att en allmän 

vårdnadsplikt avseende separationsgods åvilar förvaltaren och en sådan skyldighet även bör 

gälla för redovisningsmedel. För redovisningsmedel är skyldigheten en 

redovisningsskyldighet och för separationsgods består den istället av en vårdplikt, men 

redovisningsskyldigheten och vårdplikten bör båda vara ämnade att skydda och bevara tredje 

mans egendom. Eftersom lösöre kan vara värderat till ett visst belopp i pengar, dvs. 

redovisningsmedel, bör det vara av ett lika stort intresse för tredje man att förvaltaren 

omhändertar separationsgods som redovisningsmedel.  

 

En situation där boet har en vårdplikt avseende separationsgodset men inte förvaltaren leder 

till en diskrepans mellan de båda rättssubjektens intressen181. Boet har en direkt förpliktelse 

gentemot tredje man till följd av boets besittning av tredje mans lösöre, medan förvaltaren 

enbart har en direkt förpliktelse gentemot borgenärerna, boet och gäldenären. För att 

förvaltaren ska kunna hållas till svars för en eventuell försummelse hänförlig till vård av 

separationsgods behöver alltså någon av dem förvaltaren har en direkt förpliktelse gentemot 

ha lidit skada till följd av försummelsen.  

 

Om vårdplikten inte är en handlingsnorm för uppdraget som förvaltare, är vårdande åtgärder 

som förvaltaren eventuellt vidtar att betrakta som tjänster utan uppdrag, dvs. negotiorum 

gestio? Vem är det som är förvaltarens uppdragsgivare om det är tal om negotiorum gestio, 

boet eller tredje man? Det rör sig troligen inte om en tjänst utan ett uppdrag, eftersom 

förvaltarens uppdrag är att företräda boet och agera för dess räkning. Om boet har en 

förpliktelse borde det följaktligen ingå i förvaltarens uppdrag att se till att förpliktelsen 

uppfylls. Ett sådant resonemang ger upphov till frågan om ett beaktande av alla boets 

                                                
181 Jag tänker mig att även boet, dvs. inte en fysisk person, kan ha ett intresse. Aktiebolaget har exempelvis ett 

vinstintresse och ett konkursbo bör ha ett avvecklings- respektive utdelningsintresse i likhet med det som 

föreskrivs för förvaltaren i 7 kap. 8 § KonkL.  
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förpliktelser således borde ingå i förvaltarens uppdrag. Vad är en förpliktelse utan en 

möjlighet att beakta och fullfölja den?  

6.2.2 Resonemang de lege ferenda   

Ett modernt samhälle med ett avancerat affärsliv involverar många typer av transaktioner 

med olika former av egendom. Oavsett om transaktionens syfte är att åstadkomma en 

försäljning eller annat, exempelvis byte, gåva, uthyrning, lån eller säkerhet, har samhället ett 

intresse av att omsättningen kan ske fritt. För att omsättningen ska kunna ske fritt måste 

ägarskapet respekteras och skyddas genom lagstiftning eller annan rätt. Om en ägare till 

egendom inte ges ett tillräckligt sakrättsligt skydd för sin egendom bör dennes incitament att 

exempelvis hyra ut eller att låna ut sin egendom minska.  

 

Vid en frivillig besittningsövergång från tredje man till konkursgäldenären kan parterna 

reglera det som inte redan framgår av lagstiftning och på så sätt försäkra sig om att 

egendomen i fråga omhändertas. Saken är en annan vid en ofrivillig besittningsövergång 

vilken inte följer av ett avtal. En sådan besittningsövergång sker mellan gäldenären och boet 

vid konkursutbrottet. En ofrivillig besittningsövergång kan medföra att tredje man förlorar sin 

rätt, eller en del av sin rätt, som denne fått genom den initiala besittningsövergången. Tredje 

man har visserligen fortfarande äganderätt, förutsatt att egendomen uppfyller kraven för 

separationsrätt, och boet har en vårdplikt till följd av sin besittning. Frågan uppkommer dock 

om vårdplikten faktiskt behöver beaktas eftersom boet i sig, utan fysisk företrädare, är 

inkapabel att uppfylla vårdplikten. Om den fysiska företrädaren, vilken har den faktiska 

vårdmöjligheten, inte tillgodoser vården i enlighet med den plikt som åligger boet riskerar 

tredje man att få sin rätt åsidosatt. Tredje mans rätt i det aktuella avseendet är rätten till att 

dennes egendom i annans besittning blir vårdad, dvs. bevarad.  

 

Med ovanstående i åtanke kan det tänkas att det även, i likhet med resonemanget angående 

redovisningsmedel i SOU 1983:24, finns praktiska och ändamålsenliga skäl att förpliktiga 

förvaltaren att vårda tredje mans separationsgods. Ett sådant förpliktande skulle göras i syfte 

att försäkra sig om att vårdåtagandet och tredje mans intresse faktiskt beaktas. Tredje mans 

intresse bör kunna likställas med det generella omsättningsintresset, eftersom det troligtvis 

inte är ovanligt att gemene man någon gång infinner sig i en ställning som tredje man i 

förhållande till ett annat rättssubjekt, exempelvis ett konkursbo. Tredje mans intresse har 

delvis tillgodosetts genom den tillfälliga vårdplikten som följer 18 kap. 2 § ÄB och en 
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liknande lösning, kanske i form av en utökning av 7 kap. 24 § KonkL, bör implementeras i 

KonkL.  
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7 Slutsats 

 

Konkursboet har en vårdplikt för separationsgods i boets besittning. En sådan uppfattning har 

stöd i förarbeten, underrättspraxis, doktrin och i Kronofogdens handbok. Vårdplikten inträder 

när egendomen kommer boet tillhanda och upphör när tredje man hämtat egendomen eller 

när förvaltaren underrättat tredje man och sedan inväntat viss tid för avhämtning. Vårdplikten 

upphör även om tredje man svarar att denne inte vill hämta egendomen och att egendomen 

bör överges. Det vårdansvar som åligger boet består av en skyldighet att vidta nödvändiga 

åtgärder i syfte att bevara egendomen. Olika typer av egendom kräver följaktligen olika typer 

av bevarandeåtgärder.  

 

Konkursförvaltaren har troligtvis inte en vårdplikt för tredje mans separationsgods i boets 

besittning, åtminstone inte en direkt sådan. En del av de källor som ger stöd för att en 

uppfattning om att boet har en vårdplikt nämner dock förvaltaren som det rättssubjekt som 

belastas av plikten. Enligt min mening beror det troligtvis på att frågan inte uppmärksammats 

i tillräckligt stor utsträckning för att en diskussion om ansvarsfördelningen mellan bo och 

förvaltare ska haft en ärlig chans att uppkomma. Det är således mycket sannolikt att ett 

ansvarsmässigt likhetstecken satts mellan de båda rättssubjekten när ”förvaltaren” anges 

istället för ”konkursboet” i vissa källor. 

 

För att en vårdplikt ska föreligga för förvaltaren krävs det att vårdansvaret följer av en 

handlingsnorm för förvaltaruppdraget, vilket den inte gör. Vidare kan inte förvaltaren bli 

skadeståndsansvarig gentemot tredje man, för en åtgärd inom ramen för sitt uppdrag, om inte 

förvaltaren genom vidtagandet av sin åtgärd åsidosatt en norm till skydd för tredje man. En 

norm som dock är gällande för förvaltaruppdraget är den som återfinns i 7 kap. 8 § KonkL, 

dvs. den generella handlingsnormen. Lagregeln har inte tredje man som skyddsintresse utan 

de primära intressenterna i konkursen. Om en försummelse av boets vårdplikt i sin tur leder 

till att boet, borgenärerna eller gäldenären lider skada bör förvaltaren kunna hållas ansvarig 

enligt 17 kap. 1 § KonkL. Även om förvaltaren inte har en direkt vårdplikt har denne ett 

indirekt ansvar hänförlig till boets vårdplikt. Omfattningen av förvaltarens vårdplikt blir 

således densamma som vid boets vårdplikt.  

 

En lösning i likhet med bestämmelsen om skyddet för tredje mans redovisningsmedel, där 

förvaltaren även blir ansvarig för tredje mans separationsgods, vore att föredra eftersom det 
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tillgodoser tredje mans sakrättsliga intresse. För att kunna skapa en sådan lösning skulle 

lagstiftaren kunna hämta inspiration från 18. kap 2 § ÄB, där tredje mans intresse tillvaratas 

genom skapandet av en tillfällig vårdplikt. 
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