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1. Introduktion 
 

1.1 Problembakgrund 
 

Syftet med konkurs är främst att skydda konkursgäldenärens borgenärer genom att 

fördela deras förlust proportionerligt. Under senare år har framhållits att själva 

konkursförfarandet, i rimlig utsträckning, även skall syfta till att främja ett bibehållande 

av sysselsättning, samhällsintressen i övrigt samt att upptäcka och beivra ekonomisk 

brottslighet. Konkursinstitutet har dessutom en sanerande uppgift genom att det tvingar 

fram avveckling av verksamhet som inte bär sig.  

 

En gäldenär, som är på obestånd, skall efter egen eller borgenärs ansökan försättas i 

konkurs. Ansöker gäldenären själv om konkurs, eller medger han en borgenärs ingivna 

konkursansökan skall denna ansökan godtas och gäldenären försättas i konkurs, om inte 

särskilda skäl talar emot detta. Undantaget för särskilda skäl infördes genom 1979 års 

förändringar i konkurslagen. Exempel på sådana särskilda skäl är, enligt förarbetena, att 

uppgiften om insolvens framstår som tvivelaktig, t. ex. genom att det inom 

konkursbolaget verkar råda delade meningar angående huruvida insolvens egentligen 

föreligger.1 Föreligger särskilda skäl, skall rätten undersöka saken noggrannare, bland 

annat genom att höra vad borgenär eller annan intressent upplyser i saken.  

 

Efter det att en gäldenär har försatts i konkurs, efter egen eller borgenärs ansökan, har 

denne möjlighet att överklaga konkursbeslutet och visa att han är solvent. Intill år 1979 

kunde endast gäldenären själv överklaga ett konkursbeslut, förutom i det fallet att 

konkursbeslutet hade handlagts av fel forum. I samband med 1979 års konkursreform 

diskuterade dock lagberedningen om det faktum, att gäldenärens uppgift om insolvens 

inte skall godtas om särskilda skäl föreligger, bör ge även andra än gäldenären rätt att 

överklaga ett konkursbeslut som tagits efter ansökan av gäldenären. Beredningen 

konstaterade slutligen ”att det fanns skäl att bedöma fullföljdsrätten mer fritt efter vad 

som var rimligt och ändamålsenligt med tanke på dem som nära berördes och kunde 

lida skada av konkurs”.2

                                                           
1 SOU 1970:75 Utsökningsrätt X s. 62, prop 1975:6 117f 
2 SOU 1970:75 s. 107 
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Trots lagberedningens uttalande, har HD under senare år i en rad rättsfall nekat tredje 

man möjlighet att överklaga ett konkursbeslut som tagits efter ansökan av gäldenären. 

Talerätt har inte tillerkänts vare sig aktieägare, borgenär, styrelseledamot eller VD. År 

2001 konstaterade HD att en person, som riskerar att förlora egendom genom 

återvinning, skall medges talerätt, eftersom konkursbeslutet i så hög grad påverkar 

dennes intressen. HD:s ställningstagande i det senare rättsfallet har visst stöd i 

litteraturen, enligt vilken tredje man möjligen har rätt att överklaga ett konkursbeslut 

om beslutet medför att hans förvärv kan bli föremål för återvinning eller om en 

utmätning, som gjorts för hans räkning, på grund av beslutet inte medför förmånsrätt.3  

 

1.2 Problemformulering 
 

Bör tredje man kunna överklaga ett konkursbeslut som meddelats efter ansökan av 

gäldenären eller efter ansökan som ingivits av en borgenär och som medgivits av 

gäldenären? 

 

För att kunna ta besvara denna fråga finns en rad delfrågor att ta ställning till: 

• Vad har konkursinstitutet för funktioner? 

• När kan tredje man inträda i en rättegång enligt ordinära processrättsliga regler? 

• Vem/vilka av ett bolags intressenter finns det skäl att tillerkänna rätt att överklaga? 

 

1.3 Syfte 
 

Syftet med denna uppsats är att redogöra för, samt analysera, de olika argument som 

talar för respektive emot att tredje man bör anses ha möjlighet att överklaga ett 

konkursbeslut som meddelats efter ansökan av gäldenären eller efter ansökan som 

ingivits av en borgenär och som medgivits av gäldenären. Den tänkta läsaren för min 

uppsats förväntas ha goda juridiska kunskaper och därför kommer fackuttryck inte att 

förklaras. 

 

                                                           
3 Welamson, Konkurs, 1961 s. 101 
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1.4 Avgränsningar 

 
Jag har valt att inrikta min uppsats på det fallet att konkursgäldenären är ett aktiebolag. 

Uppsatsen kommer således främst att redogöra för och diskutera konkurs ur 

aktiebolagsintressenternas perspektiv. Härav följer att endast aktiebolagets   möjligheter 

att överklaga ett konkursbeslut kommer att diskuteras. Anledningen till att jag valt att 

inrikta min uppsats på aktiebolag är att denna associationsform, trots att endast 28 % av 

all svensk näringsverksamhet bedrivs i aktiebolagsform,4 är klart vanligast 

förekommande vid konkurs.5

 

1.5 Metod och disposition 

 

Jag avser att inleda mitt uppsatsarbete med att studera konkurslagen och dess förarbeten 

samt doktrin och praxis för att få en övergripande bild av rättsläget idag. Jag kommer att 

lägga stor vikt vid rättsfall, eftersom jag anser att de motiveringar som presenteras i 

dessa, ger en god översikt över de olika åsikter som finns i den fråga min uppsats 

behandlar. Vad gäller litteratur, kommer jag att börja med att läsa allmän 

obeståndsrättslig litteratur för att få en föreställning om de principer som ligger bakom 

konkursinstitutet. Först efter detta kommer jag att inrikta mig på, för ämnet, mer 

specifik litteratur. Jag kommer att studera även processrättslig litteratur, för att inhämta 

vilka interventionsmöjligheter rättegångsbalken ger en tredje man. De resultat av 

litteraturstudien som jag anser vara relevanta kommer att återfinnas i uppsatsens 

referensdel. 

 
Referensdelen är indelad i tre kapitel, vilka tillsammans redogör för de fakta som jag 

anser vara nödvändiga att beakta för att på ett trovärdigt sätt kunna svara på den 

uppställda problemformuleringen. Uppsatsens andra kapitel beskriver konkursinstitutet, 

och då främst de funktioner som institutet har. Anledningen till att jag väljer att inleda 

uppsatsen med ett kapitel om konkursinstitutets funktioner är att jag vill visa på de 

avsikter som ligger bakom konkurslagens regler, för att sedan kunna dra paralleller till 

tredje mans överklaganderätt. Det tredje kapitlet behandlar aktiebolagets intressenter 
                                                           
4 Statistiska centralbyrån, www.scb.se/templates/Listning1_19851.asp, 2004-05-04 
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utifrån intressentmodellen. Dessa intressenter kommer sedan att utgöra utgångspunkt 

för diskussionen angående vilken tredje man, om någon, som skall tillerkännas 

överklaganderätt. Därefter följer uppsatsens fjärde kapitel, i vilket jag först beskriver 

interventionsrätt enligt ordinära processrättsliga regler, och sedan konkursrättsliga 

regler och praxis som behandlar tredje mans överklaganderätt. 

 

Referensdelen kommer att följas av en analyserande och argumenterande del, i vilken 

jag, med ledning av den kunskap jag erhåller enligt ovan, skall svara på de i 

problemformuleringen angivna frågorna. Med hänsyn till att ämnet är relativt smalt och 

doktrinen begränsad anser jag det nödvändigt med en ganska djup analys av olika 

argument för att kunna presentera trovärdiga slutsatser. Jag kommer i min analys att 

bygga på framförallt intressentens perspektiv. 

 

I uppsatsens analysdel kommer jag först att diskutera vilka av ett bolags intressenter, 

enligt intressentmodellen, som skulle ges interventionsrätt enligt ordinära 

processrättsliga regler. Därefter redogör jag för vilka intressenter som skulle kunna 

överklaga, enligt idag befintlig konkurslagstiftning och praxis, samt enligt 

konkursinstitutets funktioner. Uppsatsen kommer att avslutas med en presentation av de 

slutsatser jag har dragit och förslag till hur jag anser att problemen på området skall 

lösas. 
 

 

 

                                                                                                                                                                          
5 Institutet för tillväxtpolitiska studier, www.itps.se/statistik/tabeller_konk.htm, 2004-06-06 
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2. Konkurs 
 
2.1 Historik 
 

Genom historien har den gäldenär som inte kunnat göra rätt för sig behandlats med 

hårdhet. Vårt moderna konkursinstitut anses härstamma från den romerska rättens 

missio in bona, som var en form av realexekution på ansökan av borgenären. Missio in 

bona omfattade alla gäldenärens tillgångar, inklusive hans kropp och medborgerliga 

anseende.6 Gäldenären kom i slavställning till borgenären, som till och med hade rätt att 

döda gäldenären om han så önskade.  

 

Sin vidare utveckling fick konkursinstitutet under medeltiden i de italienska 

handelsstäderna. I det där uppblomstrande affärslivet utformades regler för hur en 

insolvent gäldenärs tillgångar skulle delas upp bland borgenärerna. Under denna period 

skötte en växlare sina affärer vid en bänk i en valvgång eller portgång och hans 

insolvens tillkännagavs genom att denna bänk slogs sönder.7  Härav kommer termen 

bankrutt vilken härstammar från latinets bancus ruptus (sönderslagen bänk). 

 

Konkurslagstiftning behövs först vid väl utvecklade kreditförhållanden, och således 

framträdde ingen konkurslagstiftning i Sverige förrän på 1600-talet.8 Några av de första 

svenska konkursregleringarna fanns i Göteborgs stadslag, vilken gav en gäldenär, som 

utan eget förvållande blivit insolvent, möjlighet att träffa ett ackord med sina borgenärer 

och på så sätt erhålla betalningsanstånd under tio år. Den första utförliga regleringen av 

konkursinstitutet infördes i och med handelsbalken, i 1734 års lag, vilken omfattade 

såväl konkursförfarandet som förmånsrättsordningen. 9  

 

 

I början av 1800-talet var det i stort sett omöjligt att ”komma tillbaka” efter en konkurs. 

Detta berodde inte minst på att underlåtenhet att betala en skuld länge jämställdes med 

stöld från borgenären. Under seklets senare decennier började dock inställningen till 
                                                           
6 Welamson, Konkursrätt, s. 8 
7 Welamson, Konkurs, s. 12 
8 Welamson, Konkursrätt, s. 10 
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konkurs att förändras, mycket beroende på marknadsekonomins utveckling, den ökade 

användningen av aktiebolag som företagsform och ökad kunskap om ekonomins 

konjunkturväxlingar.10 Kring sekelskiftet ansågs företagskonkurs som ett naturligt 

inslag på marknaden och utgjorde således inte längre något hinder för fortsatt 

företagarverksamhet. År 1863 fick Sverige sin första moderna konkurslag vilken 

ersattes av en ny lag 1921. Den senare reglerade konkursinstitutet fram till 1988, då den 

ersattes av ytterligare en ny konkurslag. 

 

2.2 Konkursinstitutets funktioner 

 
Syftet med konkursinstitutet, och det som själva konkursförfarandet främst är ämnat att 

leda till, är trygghet för de personer som kan lida skada genom att ett företag har 

kommit på obestånd. Konkursreglernas huvudsakliga skyddsobjekt är gäldenärens 

fordringsägare, vilkas förlust genom förfarandet skall fördelas proportionerligt.11 Från 

principen, om att borgenärernas förlust skall fördelas proportionerligt, undantas dock de 

fordringar som är förenade med förmånsrätt, vilket medför att principens omfattning i 

viss mån begränsas. Det har även framhållits, i förarbeten och doktrin, att 

konkursförfarandet, i rimlig utsträckning, skall bidra till att värna om bolagets 

anställdas och samhällets intresse av att verksamheten fortgår, samt till att upptäcka och 

beivra ekonomisk brottslighet.12 Konkursinstitutet har även en sanerande uppgift genom 

att tvinga fram avveckling av verksamhet som inte bär sig. 

 

2.2.1 Konkursbolagets borgenärer 
Konkursinstitutets ändamål är i första hand, som nämnts ovan, att tillgodose 

borgenärernas intresse att få betalt för sina fordringar.13 Den svenska 

konkurslagstiftningen bygger på principen att när flera borgenärer inte fullt ut kan 

tillgodoses skall de bära förlusten proportionerligt mot storleken av var och ens 

fordran.14 Ingen borgenär skall kunna skaffa sig företräde framför andra borgenärer 

                                                                                                                                                                          
9 Inger, Svensk rättshistoria, s. 153 
10 Gratzer, Sjögren, Konkursinstitutets betydelse i svensk ekonomi, s.13 
11 prop. 1978/79:105 s. 147 
12 Millqvist, Obeståndsrätten, s. 60 och prop. 1978/79:105 s. 154 
13 Prop. 1978/79:105, s.161 
14 Welamson, Konkurs, s.14 
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genom att förmå gäldenären att lämna honom full betalning, med följden att andra 

borgenärer får lägre utdelning. Härifrån undantas givetvis borgenärer med förmånsrätt. 

 

Hela insolvenslagstiftningen har som främsta uppgift att skydda gäldenärens 

verksamhet mot ett så kallat ”creditors race”, dvs en kapplöpning mellan 

fordringsägare, för att få betalt.15 Utan ett formellt förfarande skulle borgenärer, vid 

minsta misstanke om att ett företag har finansiella problem, kräva betalning eller låta 

sälja egendom som ställts som säkerhet. Till följd av detta kommer företagets tillgångar 

att försvinna, vilket i sin tur medför att verksamheten inte kan fortgå. Om företaget är 

ekonomiskt lönsamt medför verksamhetens nedläggande en samhällsekonomisk förlust 

såväl som en förlust för borgenärerna. 

 

Ett konkursbeslut stoppar kapplöpningen mellan borgenärerna. Konkursens omedelbara 

funktion är att, vid en gäldenärs insolvens, tvångsvis genomföra den stadgade ordningen 

för tillgodoseende av konkurrerande fordringsanspråk.16 Tvånget riktar sig inte bara mot 

gäldenären, som förlorar rådigheten över sin egendom, utan även mot borgenärerna, 

vilka efter konkursbeslutet inte kan skaffa sig företräde framför andra borgenärer genom 

t.ex. utmätning. Även en borgenär med en icke förfallen fordran kan få en gäldenär 

försatt i konkurs.17 På så sätt skyddas borgenärer, vars fordringar ännu inte har förfallit 

till betalning, mot att borgenärer med förfallna fordringar tillgodogör sig gäldenärens 

förmögenhet.  

 

Om hindret för borgenärerna, att skaffa sig ett företräde vid konkurs, uppstod först vid 

konkursbeslutet skulle syftet, att förhindra kapplöpningen mellan borgenärer, inte kunna 

tillgodoses. Istället skulle kampen mellan olika borgenärer bli allt intensivare fram till 

dess att konkursen genomfördes. För att undvika detta finns regler om att betalning och 

andra rättshandlingar, som sker inom en viss period före konkursbeslutet, neutraliseras 

genom återvinning.18 Redan genom sin existens har återvinningsreglerna stor betydelse, 

och de torde i många fall leda till att transaktioner underlåts, därför att de möjligtvis kan 

komma att återvinnas.19

                                                           
15 Welamson, Konkursrätt, s. 3 
16 prop. 1975:6 s.111 
17 Welamson, Konkurs, s. 26 
18  Konkurslagen 4 kap. 
19 Welamson, Konkurs, s. 15 
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2.2.2 Konkursbolagets anställda 

Konkursinstitutet har utformats så att man vid handläggningen av en konkurs kan ta 

även andra hänsyn vid sidan av att enbart tillgodose borgenärerna. Ett exempel på en 

sådan ”bifunktion” är att hänsyn skall tas till de anställdas och samhällets intresse av att 

sysselsättningen upprätthålls. Detta infördes genom förändringarna av 

konkurslagstiftningen under 1970-talet och chefen för justitiedepartementet uttalade, i 

samband med 1979 års ändringslagstiftning, att konkursinstitutet skall ses i ett vidare 

perspektiv och att man i dagens samhälle hade att ta hänsyn till även t.ex. 

sysselsättningspolitiska intressen.20 Enligt honom borde sådana intressen  följaktligen 

beaktas, när man utformade det framtida förfarandet i konkurs, något som dock inte 

skulle innebära att borgenärernas intressen skulle eftersättas. Samma tanke kom till 

uttryck i förarbeten till 1987 års lagstiftning där det framgår att förvaltaren bör beakta, 

inte bara borgenärernas intressen, utan även de anställdas och det allmännas 

gemensamma intresse av att verksamheten bedrivs på ett sådant sätt att sysselsättningen 

långsiktigt främjas.21

 

Genom ovan nämnda uttalanden fastslås således att även de anställdas och samhällets 

intresse av att konkursföretaget fortsätter att bedriva verksamhet på den ort där det 

verkar, skall beaktas vid en konkurs. Dessa intressen kommer dock ofrånkomligen i 

vissa fall i konflikt med borgenärernas intresse av att få högsta möjliga utdelning. Som 

exempel på en situation, i vilken borgenärerna får stå tillbaka för de anställdas intressen, 

kan nämnas att förvaltaren inte behöver sälja ett konkursföretag till högstbjudande, om 

denne inte är en seriös spekulant som kan förväntas driva verksamheten vidare. Istället 

får försäljning ske till en köpare som kan förväntas trygga sysselsättningen långsiktigt.22 

Dock får borgenärernas rätt inte nämnvärt förringas av att förvaltaren godtar ett lägre 

pris. 

 

2.2.3 Ekonomisk brottslighet 

                                                           
20 Elwing, Konkursläran i huvuddrag, s. 19 
21 Prop. 1986/87:90, s. 110 ff. och s. 262 f. 
22 Konkurslagen 7 kap. 8 § 2 st.  
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Konkursförfarandet är utformat för motverka ekonomisk brottslighet och vid 

ändringarna i konkurslagen uttalades att konkursförfarandet skall ge väsentligt 

förbättrade möjligheter att uppdaga och beivra förekommande ekonomisk brottslighet.23 

I enlighet med detta, utformades reglerna för konkurs mot bakgrund av behovet att 

bekämpa ekonomisk brottslighet, varför konkursförvaltarna gavs uppdraget att utreda 

om brott mot borgenärer eller andra brott har begåtts. 

 

2.2.4 Konkursinstitutets ”sanerande” funktion 

Vid sidan av ovan nämnda funktioner, har konkursinstitutet ytterligare en; att tvinga 

fram avveckling av verksamheter som inte bär sig.24 I ekonomiskt teori anses ett väl 

fungerande konkursinstitut som en nödvändig beståndsdel i marknadsekonomi.25 

Verksamheter som inte är konkurrenskraftiga skall försvinna från marknaden. Det är 

viktigt att själva avvecklandet sker under ordnade former och att verksamheten 

avvecklas så snabbt och billigt som möjligt, samtidigt som överskottet kan fördelas 

bland borgenärerna. Denna fördelning har i förlängningen stor betydelse också för 

finansiering av och kreditgivning till företag.26

 

När ett företag är i ekonomisk kris är det viktigt att dess ekonomi snabbt utreds och att 

förbättrande åtgärder vidtas.27 Fortsätter ett insolvent företag sin verksamhet som förut 

kan företagets förluster snabbt öka. Genom att så sker kommer borgenärerna i sin tur att 

få täckning för en lägre andel av sina fordringar. För att förhindra att insolventa företag 

fortsätter sin verksamhet, finns regler som medför att ställföreträdare för juridiska 

personer kan drabbas av olika påföljder om de inte, vid insolvens, begär den juridiska 

personen i konkurs. 

 

Det händer att ett bolag med ekonomiska problem använder medel som egentligen 

skulle användas för källskattsbetalning, eller som utgör utgående mervärdesskatt, som 

en sorts kredit. Betalas inte skatterna i föreskriven tid, kan dock styrelseledamöterna bli 

personligen betalningsansvariga.28 Denna risk ger således incitament för styrelsen att 

                                                           
23 prop. 1978/79:105 s. 154 
24 Mellqvist, Obeståndsrätten, s. 64 
25 Mellqvist, Obeståndsrätten, s. 62 
26 prop. 1978/79:105 s.147 
27 prop. 1978/79:105 s.107 
28 Skattebetalningslag (1997:483) 12 kap. 6 § 
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begära ett insolvent företag i konkurs eller ansöka om företagsrekonstruktion. Även 

bolagets VD kan se sig nödgad att medverka till att bolagets verksamhet avvecklas, 

eftersom denne kan förlora rätten till lönegarantiersättning om hans arbete inte medför 

nytta för bolaget.29 Även brottsbalken (1962:700) innehåller regler, som är avsedda att 

förhindra att en person fortsätter att driva verksamhet efter det att rörelsen kommit på 

obestånd, som är straffsanktionerade.30

 

Det finns alltså en rad regler vars syfte är att förmå ett insolvent bolags ledning att 

begära bolaget i konkurs. Även ur konkurrenssynpunkt kan det vara viktigt att snabbt 

förmå vissa företag att avveckla sin verksamhet. Ett företag som inte betalar in skatt, 

pga av ekonomiska svårigheter, får ju en konkurrensfördel gentemot sina konkurrenter, 

vilket leder till en snedvridning av konkurrensen på marknaden. I dylika fall är det 

viktigt att skatteverket omgående söker bolaget i konkurs för att förhindra att fullt 

fungerade konkurrerande bolag lider skada.  

                                                           
29 Lönegarantilag (1992:497) 7 §, konkurslagen 5 kap. 2 § 
30 Brottsbalken 11 kap. 3-4 §§ 
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3. Intressenter 
 
3.1 Intressentmodellen 
 
När ett aktiebolag går i konkurs, berörs inte bara bolaget i sig utan även de personer 

som på något sätt interagerar med det. Konkursen kan även påverka personer som inte 

har någon direkt kontakt med bolaget, men som t.ex. är underleverantör till någon som 

har det. Vid utredandet av huruvida tredje man bör kunna överklaga ett konkursbeslut, 

är det av vikt att avgöra vem som kan anses komma att lida så stor skada, av att ett 

aktiebolag blir försatt i konkurs, att denne bör tillerkännas talerätt.31  

 

De som kan påverkas av ett bolags konkurs i den grad att de möjligtvis bör tillerkännas 

överklaganderätt, torde i min uppfattning främst vara bolagets anställda, dess 

borgenärer och dess aktieägare. Även andra intressenter kan dock komma i fråga och 

jag kommer därför att använda mig av den så kallade intressentmodellen32 för att 

redogöra för vilka som påverkas av ett bolags konkurs. 

 

Intressentmodellen är ingen juridisk konstruktion, utan en företagsekonomisk. Inom 

företagsekonomin används den för att beskriva ett företags interaktion med 

omgivningen. Modellen bygger på att ett företag inte existerar isolerat, utan att olika 

intressenter ger bidrag till företagets verksamhet och kräver ersättning av det i form av 

belöning. Företagets intressenter utgörs av juridiska och fysiska personer som påverkar 

och påverkas av företaget. Enligt figuren nedan kan ett bolags intressenter delats in i 

åtta grupper som struktureras parvis i fyra kategorier.33

 

 

 

 

 

                                                           
31 Begreppet talerätt har inom processrätten mer än en betydelse. I förevarande uppsats använder jag mig 
av termen i betydelsen att den ”hänför sig till det omstridda rättsförhållandets subjektiva sida. Ett 
exempel på detta är att talerätten rörande en fordran i regel tillkommer borgenären och ingen annan. 
Brister det med avseende på talerätten skall käromålet ogillas, vilket innebär att talerätten utgör en 
tvingande processförutsättning. 
32 Se bl.a. Andersson, Kalkyler som beslutsunderlag, s. 19 
33 Andersson, Kalkyler som beslutsunderlag, s. 19 
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3.2 Individintressenter 

 
Ett bolags individintressenter består, enligt intressentmodellen, av bolagets ledning och 

övriga anställda. Individintressenterna bidrar med arbete och engagemang och belönas 

med lön, social gemenskap och identitet.34 Ledningen har dessutom den rollen att den 

förhandlar med de övriga intressenterna. Jag anser att  individintressenterna i de flesta 

fall måste anses vara mer involverade i bolaget än de andra intressentgrupperna och 

genom att de förlorar sin anställning vid bolagets konkurs, måste de även anses vara de 

som i många fall drabbas hårdast av en bolagskonkurs. Framförallt drabbas bolagets 

anställda i de fall då verksamheten som läggs ner har bedrivits på platser där det är svårt 

att finna ett nytt likvärdigt arbete.  

 

Vid ett bolags konkurs skyddas de anställdas intressen genom att outbetalade löner har 

allmän förmånsrätt.35 Denna förmånsrätt omfattar inte bara vanlig lön och semesterlön, 

utan allt som kan hänföras till ersättning pga anställning, inklusive förfallna 

pensionskrav. När förvaltaren säger upp bolagets anställda blir även lönerna under 

uppsägningstiden att anse som konkursfordringar. 

 

För att ytterligare trygga arbetstagares lönefordringar i konkurs har lönegarantilagen 

(1992:497) tillkommit, vilken stadgar att svenska staten ansvarar för arbetstagares 

fordran hos en arbetsgivare i konkurs.36 Lagen har motiverats med att arbetstagares 

löneskydd är ofullständigt när företag går i konkurs, eftersom lönefordringen ofta har 
                                                           
34 Andersson, Kalkyler som beslutsunderlag, s. 208 
35 Förmånsrättslag (1970:979) 12§ 
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visat sig vara värdelösa pga att konkursboet praktiskt taget saknar tillgångar. 37 Sociala 

skäl talar för att arbetstagares fordringar alltid skall infrias. Såvitt rör utbetalat 

garantibelopp, inträder staten i arbetstagarens rätt mot konkursgäldenären. Det som sker 

är alltså att staten betalar lönefordringshavarens fordran, vilket medför att han får sin 

fordran likviderad. Som ersättning för sin utbetalning får staten nöja sig med den 

summa som kan komma att falla ut i form av prioriterad utdelning på den ifrågavarande 

fordringens belopp. 

 

Lönegarantin är dock begränsad i så motto att en arbetstagare, genom garantin, kan 

erhålla ett belopp motsvarande högst fyra basbelopp samt ersättning för maximalt åtta 

månaders arbete.38 Beloppsbegränsningen torde främst drabba de anställda i bolagets 

ledning eftersom de vanligtvis erhåller högst lön. Genom beloppsbegränsningen får de, i 

proportion till sina lönefordringar, betydligt mindre ersättning genom lönegarantin än 

de anställda som tjänar mindre. 

 

3.2 Ekonomiska intressenter 
 

Ett bolags ekonomiska intressenter utgörs av dess borgenärer och ägare. Dessa 

intressenters bidrag till, och belöning från, bolaget utgörs främst av kapitalströmmar. 

Bolaget stöds finansiellt med tillskott, och i motsatt riktning flyter räntor och 

återbetalningar. 

 

3.2.1 Borgenärer 

Ett bolags borgenärer får bära en stor del av den ekonomiska förlusten vid en konkurs. 

Vilken utdelning var och en av borgenärerna skall få avgörs av om vederbörandes 

fordran är förenad med förmånsrätt eller inte. En borgenär med säkerhet i form av 

exempelvis panträtt i fast egendom, kommer att få ersättning uppgående till åtminstone 

det belopp för vilket panträtten gäller, dock under förutsättning att pantobjektets värde 

förslår. Det resterande beloppet utgör en oprioriterad fordran och får alltså konkurrera 

med de övriga oprioriterade fordringarna. 

 
                                                                                                                                                                          
36 Lönegarantilagen 1 kap. 1 §  
37 Elwing, Konkursläran i huvuddrag, s.133 
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Det faktum att de borgenärer som har prioriterade fordringar har rätt att få betalt före de 

som har oprioriterade fordringar, gör att de borgenärer som har oprioriterade fordringar 

är de som drabbas hårdast vid en konkurs. De oprioriterade borgenärerna har inbördes 

lika rätt, vilket innebär att de i konkurs får lika stor procentuell utdelning.39 Oftast 

räcker dock inte konkursboets tillgångar till någon utdelning för oprioriterade 

fordringsägare. I en undersökning gjord 1990, visade det sig att oprioriterade 

fordringsägare endast får utdelning i 3,6 % av konkurserna, vilket innebär att de 

oprioriterade fordringarna är näst intill värdelösa.40  

 

En konkurs, i vilken konkursgäldenären är en juridisk person, innebär inte bara att 

verksamheten avvecklas, utan även att bolaget likvideras. En borgenär, som efter 

avslutad företagskonkurs har kvar en fordran mot bolaget, har således ingen nytta av 

denna fordran. Fordran kvarstår i och för sig, men det finns ju efter konkursens 

avslutande ingen gäldenär. Om konkursgäldenären däremot är en fysisk person, kvarstår 

fordran efter det att konkursen har avslutats och en borgenär kan fortsätta att rikta krav 

och kräva betalning för sin fordran. 

 

3.2.2 Aktieägare 

Ett aktiebolag, vars konkurs avslutas utan överskott, är upplöst i och med att konkursen 

avslutas.41 Slutar konkursen däremot med ett överskott, föreligger en likvidationsgrund 

och tvångslikvidation skall ske.42 I likvidationen skall bolagets konkursöverskott delas 

upp mellan dess aktieägare.43 Ett aktiebolags konkurs medför således utbetalning till 

aktieägarna bara om konkursen avslutas med ett överskott.  

 

Ovan, se avsnitt 3.2.1 presenterades en undersökning som visade att oprioriterade 

borgenärer får utdelning i bara 3,6 % av alla konkurser som genomförs. Inte förrän alla 

bolagets fordringsägare har fått full betalning och konkursen avslutats med ett 

överskott, kommer utbetalning till aktieägarna ifråga. Med stor säkerhet kan således 

                                                                                                                                                                          
38 Lönegarantilagen 9 § 
39 Förmånsrättslagen 18 § 
40 SOU 1992:113, samma undersökning ligger till grund för bl.a. prop. 2002/03:49 vilket visar att den 
fortfarande, trots att den är tolv år gammal, är aktuell. 
41 ABL 13 kap. 49 § 
42 ABL 13 kap. 50 §  
43 ABL 13 kap. 37 § 
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konstateras att aktieägare ytterst sällan får någon utbetalning efter det att ett bolag har 

gått i konkurs. 

 

3.2.3 Produktintressenter 

Ett bolags produktintressenter utgörs av dess kunder och leverantörer. För 

produktintressenterna är det viktigt att strömmen av varor och tjänster från bolaget 

fungerar genom att t.ex. servicen är god och att varorna håller utlovad kvalitet samt 

anländer på utsatt tid. Produktintressenterna ersätts, eller ersätter, genom 

kapitalströmmar och har således ett stort intresse av bolagets ekonomiska status. När ett 

aktiebolag går i konkurs berörs många av de bolag som verkar i dess omgivning. Ett 

leverantörsbolag kan vara helt beroende av framtida beställningar från en kund, vars 

konkurs kan leda till stora ekonomiska svårigheter för leverantörsbolaget. Även i 

motsatt fall, en kund som räknar med att kunna köpa varor från ett leverantörsbolag, 

vilket går i konkurs, påverkas motparten negativt.  

 

I min framställning kommer produktintressenter att omfatta aktiebolagets kunder och 

leverantörer, vilka lider skada genom bolagets konkurs, pga att de förlorar en 

affärspartner. Ett konkursbolags produktintressenter riskerar dock även att lida skada 

genom att inte få betalt för sina fordringar hos bolaget. I dylika fall får dock 

leverantören/kunden borgenärsställning i konkursen och placeras sålunda istället under 

gruppen ekonomiska intressenter. 44

 

3.2.4 Samhällsintressenter 

Ramarna för ett bolags agerande fastställs, och kontrolleras, av statliga och kommunala 

myndigheter. Det allmänna uppbär skatter från bolaget, vilket i sin tur utnyttjar 

samhällets tjänster i form av rättsskipning, undervisning, arbetsförmedling m.m. Vid 

sidan av statliga och kommunala myndigheter utgörs samhällsintressenterna av 

exempelvis media, branschorganisationer, arbetsgivarorganisationer och fackföreningar. 

 

Åsikter, som presenteras av samhällsintressenter, strider ofta mot vad företagsekonomer 

skulle kalla en effektiv resursanvändning för ett företag,45 framförallt inom områden 

                                                           
44 se avsnitt  3.1.2.1 
45 Andersson, Kalkyler som beslutunderlag, s.20 
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som miljö och sysselsättning. Vad gäller miljöfrågor påverkar samhällsintressenterna 

bolag både genom regleringar, i form av lagar med tillhörande sanktioner, och genom 

opinionsbildande åtgärder i bl.a. media. På sysselsättningsområdet uppstår ofta delade 

meningar angående var ett bolag skall bedriva sin verksamhet. Samhället försöker i 

dessa fall att påverka  bolagets beslut bl.a. genom lagar, vilka förhindrar att bolag allt 

för lättvindigt förflyttar sin verksamhet, och stöd till de bolag som väljer att förlägga sin 

verksamhet till platser där det råder brist på sysselsättning. Ett omotiverat stöd från 

myndighet eller kommun kan dock anses vara konkurrensbegränsande och statligt stöd 

får endast ges i den utsträckning EG-rätten tillåter.46

 

                                                           
46 Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen art. 87 
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4.Möjlighet för tredje man att, enligt rättegångsbalken              
respektive konkurslagen, överklaga ett konkursbeslut  
 
4.1 Möjlighet till intervention enligt rättegångsbalken  
 

Enligt rättegångsbalken (RB) finns det möjlighet för tredje man att inträda och delta i en 

rättegång såsom intervenient. En förutsättning är dock att saken rör hans rätt.47 

Intervention är ett latinskt låneord som har betydelsen mellankomst, inblandning och 

ingripande.48 Begreppet används inom skilda områden men inom juridiken betecknar 

intervention en rättshandling som utförts av en tredje man. RB skiljer mellan ordinär 

och självständig intervention49 och jag kommer nedan att redogöra för båda.  

 

4.1.1 Ordinär intervention 

Ordinär intervention ger intervenienten rätt att företa alla processhandlingar som står 

öppna för den part på vars sida han intervenerar.50 Intervenienten får dock inte 

framställa något eget yrkande eller ändra partens talan och parterna får i sin tur inte yrka 

något mot intervenienten. Intervenienten kan fritt införa bevisning och argumentera i 

målet och parten får inte lägga hinder i vägen för detta.51 Den dom som avkunnas binder 

inte intervenienten, vilket innebär att han i en senare process kan göra gällande 

exempelvis att ett skadestånd, som fastställdes i den process han intervenerade i, 

uppgick till ett för högt belopp. Det faktum att intervenienten inte blir bunden av den 

dom som avkunnas, torde hänga samman med att han inte kan hindra att part erkänner 

eller medger delar av käromålet. Intervenienten har inte heller rätt att ensam överklaga 

den dom som avkunnas utan måste göra detta tillsammans med parten.52   

 

Förhållandet, att en ordinär intervention inte ger intervenienten rätt att självständigt 

överklaga en avkunnad dom, medför att denna typ av intervention inte är av intresse i 

denna uppsats och den lämnas därför utanför den fortsatta framställningen.  

                                                           
47 RB 14 kap. 9 § 
48 Ekelöf, Om interventionsgrunden, s. 1 
49 RB 14 kap. 11 § 
50 RB 14 kap. 1 § 1 st.  
51 Ekelöf, Rättegång II, 7:e uppl., s. 192 
52 NJA 1940:36 
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4.1.2 Självständig intervention 

Vid självständig intervention intar intervenienten partsställning i målet och hans 

befogenheter är sålunda inte lika begränsade som vid ordinär intervention.53 Den enda 

begränsningen för en självständig intervenient är att han inte kan föra någon annan talan 

i målet än den som förs, eller hade kunnat föras, av parten.54 En förutsättning, för att 

självständig intervention överhuvudtaget skall medges är att intervenienten träffas av 

rättskraften i domen oavsett om han intervenerar i rättegången eller inte. Således krävs 

att saken rör tredje mans rätt samt att denne visar sannolika skäl för sitt påstående om 

denna rätt.55 Lindell har uppställt tre typfall för vad som avses med att saken rör tredje 

mans rätt: exekutionsfallen, rättskraftsfallen och bevisverkansfallen.56

 

Till exekutionsfallen hör de fall där tredje man, utan att vara bunden av ett avgörande i 

processen, kan lida skada. Framförallt åsyftas här de fall då verkställigheten sker mot 

någon som innehar tredje mans egendom med begränsad sakrätt. Förlorar en besittare, 

genom laga dom, besittningen till en sak försvåras även ägarens möjlighet att tillvarata 

sina intressen. Exempel: A lånar ut ett föremål till B, som därigenom besitter det med 

begränsad sakrätt. B förlorar därefter besittningen till föremålet till C genom en dom om 

bättre rätt. För att kunna skydda och tillvarata sina intressen ges A, genom RB:s regler, 

möjlighet att självständig intervenera i rättegången mellan B och C. 

 

Om anledningen till att rättskraften träffar tredje man är den att en av parterna i målet 

har civilrättslig dispositionsrätt över dennes rättsställning, anses saken i det avdömda 

målet inte ha rört tredje mans rätt. Tredje man kan således inte träda in som 

intervenient, även om han träffas av rättskraften av ett avgörande i en process mellan 

två andra, om den förändring i hans rättsställning som rättskraften medför även kunnat 

inträda genom ena partens utövande av sin förfoganderätt över processföremålet. Endast 

om det inte ligger till på detta sätt, men tredje man ändå är bunden av domen, kan denne 

inträda såsom självständig intervenient. Dessa fall hänför Lindell till gruppen 

rättskraftsfallen. Exempel: 
                                                           
 
53 RB 14 kap. 11 § 2 st. 
54 Ekelöf, Rättegång II, 7:e uppl., s. 196 
55 RB 14 kap. 9 § 
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I NJA 1969 s. 71 fick en tredje man inträda som självständig intervenient. 

A hade sålt en fastighet till B och yrkade att försäljningen skulle återgå, 

eftersom den skett för skens skull. B medgav käromålet, men B:s hustru 

fick tillstånd att inträda som självständig intervenient och bestrida 

käromålet. B var rätt svarande i målet, men han saknade civilrättslig 

dispositionsrätt över egendomen. Fastigheten var giftorättsgods och kunde 

således inte säljas utan hustruns tillåtelse.   

 

I en rättegång mellan en hyresvärd och en hyresgäst, torde dock inte en 

andrahandshyresgäst kunna tillåtas att inträda som självständig intervenient.57 

Andrahandshyresgästen är ju bunden av upplåtarens civilrättsliga dispositioner över 

hyresrätten och det torde således inte föreligga någon interventionsgrund. 

 

Det tredje av Lindells uppställda typfall, bevisverkansfallen, utgår ifrån den bevisverkan 

som en dom kan ha för tredje man. Exempel: A har tecknat borgen å B:s 

entreprenadkontrakt med C. C stämmer B för att dennes prestation är såväl försenad 

som otillräcklig. B döms att betala skadestånd, men är insolvent. C stämmer då istället 

A och anför protokollen från den tidigare processen som bevismedel för A:s skyldighet 

att infria borgensåtagandet. 

 

Enligt Ekelöf är det en allmänt omfattad åsikt, att en senare rättegång påverkas av en 

tidigare, vari samma rättsfråga eller sakfråga varit under bedömande.58 Domaren torde i 

de allra flesta fall inte undgå att påverkas av tidigare bedömning av frågan och vittnen 

undviker att ändra sina vittnesutsagor. Ekelöf anser sålunda att ”det ligger nära till 

hands att tillåta tredje man att genom intervention i rättegången skydda sig mot en för 

honom ofördelaktig bevisverkan”59. 

 

 

4.2 Möjlighet att överklaga enligt konkurslagen och praxis 

                                                                                                                                                                          
56 Lindell, Civilprocessen, s. 407 
57 Ekelöf, Rättegång III, 7:e uppl., s. 149. 
58 Ekelöf, Om interventionsgrunden, s. 233. 
59 Ekelöf, Om interventionsgrunden, s. 241. 
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En gäldenär, som är på obestånd, kan efter egen eller borgenärs ansökan försättas i 

konkurs.60 Görs ansökan av gäldenären själv, skall dennes påstående om insolvens 

godtas, om det inte finns särskilda skäl att inte göra det.61 När ansökan om konkurs har 

inkommit, oavsett om den inges av gäldenären själv eller av en borgenär, skall den 

prövas genast.62 Undantag härifrån skall dock göras i de fall i vilka det finns särskild 

anledning att inte godta uppgifter om gäldenärens insolvens.63 Frågan skall då istället 

prövas vid en förhandling, som skall hållas senast två veckor efter det att ansökan har 

inkommit.64  

 

Nyssnämnda undantag infördes ursprungligen genom 1979 års förändringar av 1921 års 

konkurslag och ger ett visst utrymme för domstolen att avslå en konkursansökan som 

inkommer från gäldenär eller från borgenär och som medges av gäldenären. 

Huvudregeln är alltjämt att gäldenärens uppgift om obestånd skall godtas och 

handläggningen får inte fördröjas av att tingsrätten gör omfattande utredningar om 

gäldenärens insolvens.65  Om det föreligger omständigheter som talar för att gäldenären 

inte är på obestånd, skall tingsrätten däremot göra en mer grundlig utredning. Exempel 

på sådana omständigheter är t.ex. att det inom ett bolag finns delade meningar angående 

huruvida insolvens föreligger eller inte, att konkursansökan av andra skäl framstår som 

förhastad eller om det finns skäl att tro att gäldenären gör ansökan av skatteskäl.66 I de 

fall särskilda skäl föreligger skall rätten även ta hänsyn till vad en borgenär eller annan 

intressent upplyser i saken. Kravet på att det ej får föreligga sådana särskilda skäl som 

motiverar avslag, torde således medföra en viss undersökningsplikt för tingsrätten samt 

större möjlighet för intressenter att påverka utfallet.  

 

Före 1979 ägde en gäldenär rätt att bli försatt i konkurs på egen ansökan och att 

ifrågasätta dennes insolvens var inte tillåtet. Av detta kunde, enligt Welamson, utläsas 

att ”ingen annan än gäldenären eller behörig ställföreträdare för honom äger överklaga 

                                                           
60 Konkurslagen 1 kap. 2 § 1 st. 
61 Konkurslagen 2 kap. 7 § 
62 Konkurslagen 2 kap. 14 §  
63 Konkurslagen 2 kap. 7 § 
64 prop.  1986/87:90 s. 197  
65 Heuman, Specialprocess Utsökning och konkurs, s. 172 
66 SOU 1970:75 s. 107, prop. 1975:6 s. 117f 
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ett beslut om konkurs på gäldenärens ansökan”.67 I enlighet med detta har HD avdömt 

följande rättsfall: 

 

NJA 1913 s. 354; Mjölby-Hästholmens järnvägsaktiebolag försattes efter 

egen ansökan i konkurs. A. Gustafsson överklagade konkursbeslutet, i 

egenskap av delägare och borgenär, med hänvisning till att bolagets beslut 

att ansöka om konkurs inte tillkommit i laga ordning. HD ansåg dock inte 

att A. Gustafsson, vare sig som aktieägare eller borgenär, var behörig att 

överklaga konkursbeslutet och lämnade besvären utan avseende. 

 

NJA 1944 s. 489; Kalmar läns södra skogsvårdsförening försattes efter 

egen ansökan i konkurs. Vid konkursögonblicket bestod föreningens 

styrelse av en ledamot, Signe. Vid extra föreningssammanträde strax efter 

beslutet beslöts att Signe skulle avgå och ersättas av Gunnar. Föreningen 

(genom Gunnar) och Gunnar såsom medlem i föreningen samt i egenskap 

av borgenär respektive förmyndare för två andra medlemmar överklagade 

konkursbeslutet. HovR ansåg dock inte att vare sig föreningen eller 

Gunnar ägde rätt att överklaga beslutet. HD delade HovR:ns uppfattning 

och fastställde därför dess utslag.  

 

Enligt praxis som avdömts före förändringarna på 1970-talet, och som stöds av 

doktrin,68 finns möjlighet för tredje man att överklaga ett konkursbeslut endast om det 

är fattat av fel domstol. I NJA 1892 s. 316 hade en gäldenär ansökt om konkurs vid en 

domstol i annan domsaga än den där han var mantals- och skattskriven. Domstolen 

fattade beslut om att försätta gäldenären i konkurs trots att den var fel forum. HD gav i 

detta fall borgenären besvärsrätt över konkursbeslutet. 

 

Fram till 1979 års förändringar i konkurslagen, kunde således, i de allra flesta fall, 

endast gäldenären själv överklaga ett konkursbeslut. Inför förändringarna diskuterade 

dock lagberedningen huruvida det faktum, att gäldenärs påstående om obestånd inte 

längre skall godtas i alla situationer, aktualiserar frågan om konkursbeslut på ansökan 

av gäldenären själv bör kunna överklagas av annan än denne. Beredningen konstaterade 
                                                           
67 Welamson, Konkursrätt, s. 32 
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slutligen att det fanns skäl att ”bedöma fullföljdsrätten mer fritt efter vad som var 

rimligt och ändamålsenligt, med tanke på dem som nära berördes och kan lida skada av 

eventuell konkurs”.69 Trots beredningens uttalande har HD i följande rättsfall nekat 

besvärsrätt: 

 

NJA 1989 s. 28; Första Sparbanken överklagade, i egenskap av borgenär, 

ett konkursbeslut som fattats efter ansökan av gäldenären, Round Light 

Systems. Banken anförde som grund för sin talan att beslutet att inge 

ansökan fattats av bolagsstämman, vilken inte var behörig att fatta ett 

sådant beslut. HovR konstaterade att Första Sparbanken, såsom borgenär, 

inte var behörig att föra talan mot konkursdomarens beslut och avvisade 

därför bankens besvärstalan.  

 

Banken anförde besvär till HD och målet avgjordes efter föredragning. 

Föredraganden konstaterade i sitt betänkande, med hänvisning till SOU 

1970:75 och prop. 1975:6, att lagstiftaren uttalat sig för en friare 

fullföljdsrätt för den intressent som lider skada och nära berörs av 

konkursen. Att en borgenär som lånat ut stora penningbelopp lider skada 

och nära berörs var enligt föredraganden uppenbart, varför starka skäl 

talade för att ge Första Sparbanken talerätt. Till följd av detta skulle 

HovR:ns avvisningsbeslut undanröjas och målet återförvisas. HD ansåg 

dock inte att banken hade talerätt över konkursbeslutet och fastställde 

HovR:ns domslut.  

 

NJA 1993 s. 605; Palp Film AB försattes efter egen ansökan i konkurs. 

Bolaget anförde besvär i HovR och yrkade att beslutet skulle upphävas, 

eftersom ansökan ej ingivits av behörig ställföreträdare för bolaget. HovR 

fann att konkursansökan skulle avvisas eftersom Thomas A, som var den 

som undertecknat ansökan, inte styrkt sin behörighet. Kommanditbolaget 

Nesstex, ägare till samtliga aktier i Palp Film AB, överklagade HovR:ns 

beslut till HD. HD slog dock fast att aktieägare inte kan anses ha talerätt i 

                                                                                                                                                                          
68 Welamson, Konkursrätt, s. 101 
69 SOU 1970:75 s. 107 
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målet och avvisade, med hänvisning till äldre rättspraxis,70 Nesstex 

besvärstalan. 

 

NJA 1997 s. 168; CityMail AB försattes på egen begäran i konkurs. 

Konkursbeslutet överklagades till HovR av bolagets VD, två 

styrelseledamöter, tillika aktieägare, och en borgenär. Klagandena 

hävdade att beslutet skulle upphävas eftersom bolaget inte var på obestånd 

samt på grund av att beslutet inte fattats på behörigt sätt. HovR 

konstaterade att grunderna var sådana som skall beaktas vid prövning av 

ett konkursbeslut, men att en förutsättning är att de klagande har talerätt. 

HovR slog fast, med hänvisning till ovan nämnda rättsfall, att vare sig 

styrelseledamöter, aktieägare eller borgenärer äger rätt att överklaga ett 

konkursbeslut. Vad gäller bolagets VD så har denne behörighet att 

företräda bolaget endast i enlighet med 8 kap. aktiebolagslagen. Att klaga 

över konkursbeslut är emellertid inte en åtgärd som omfattas av denna 

behörighet. På grund av det anförda avvisade HovR:n överklagandena. 

 

Styrelseledamöterna, tillika aktieägarna, VD:n och borgenären 

överklagade till HD. De meddelades, med undantag för borgenären, 

prövningstillstånd. HD fastställde dock HovR:ns avvisningsbeslut. 

Justitierådet Gregow tillade emellertid för egen del att ” nu när TR har att, 

till gagn för vissa intressenter, pröva huruvida gäldenären verkligen är på 

obestånd när anledning föreligger att ifrågasätta gäldenärens påstående 

därom, synes beaktansvärda skäl tala för att dessa intressenter också skall 

kunna föra frågan vidare genom överklagande av TR:s beslut om 

försättande i konkurs”. 

 

Redan före förändringarna av konkurslagen under 1970-talet framfördes i doktrin att 

”möjligen kan dock tredje man anses äga fullföljdsrätt beträffande konkursbeslut som 

på borgenärs ansökan meddelats under förutsättningar vilka medföra risk för att tredje 

mannens förvärv blir underkastat återvinning eller att en för hans räkning gjord 

                                                           
70 NJA 1913 s. 354, 1944 s. 489 och 1989 s. 28 
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utmätning icke medför förmånsrätt, om beslutet vinner laga kraft”.71 Sålunda 

framfördes att en tredje man, vars förvärv kan komma att återgå i anledning av 

återvinning eller som riskerar att förlora förmånsrätt som uppkommit genom utmätning, 

ansågs lida så stor skada att han möjligen borde tillerkännas talerätt. Denna möjlighet 

prövades dock aldrig av domstol före det att förändringarna av konkurslagen 

genomfördes 1975, utan först flera år senare. 

 

NJA 2001 s. 151; Göran G försattes på ansökan av Ellen N.G. i konkurs. 

Göran G:s åtta barn överklagade beslutet till HovR:n och yrkade att 

konkursen skulle upphävas på grund av att Ellen N.G. inte hade någon 

fordran mot Göran G samt att Göran G inte var insolvent. Göran G:s barn 

gjorde gällande att de var behöriga att överklaga beslutet, eftersom de nära 

ett år före konkursbeslutet mottagit gåvor från Göran G, vilka på grund av 

konkursbeslutet riskerade att återvinnas. Eftersom de hotades av 

återvinning skulle de anses ha ett berättigat intresse av att få frågan om 

Göran G:s insolvens prövad. Barnen anförde vidare att det skulle anses 

vara en allmän rättsgrundsats att överklaganderätt tillkommer den som 

berörs av ett beslut. 

 

HovR:n fann att Göran G:s barn saknade behörighet att överklaga 

konkursbeslutet, med hänvisning till ovan nämnda rättsfall, samt till att 

barnen inte var så direkt berörda att de enligt allmänna rättsgrundsatser 

var behöriga att överklaga beslutet. HovR:ns beslut överklagades till HD, 

som i sitt avgörande uttalade att ”den som förvärvat egendom och riskerar 

att gå miste om den genom återvinning  får generellt sett anses ha ett 

starkare intresse än de borgenärer och aktieägare som behandlats i ovan 

berörda rättsfall,72 av att värja sig mot det konkursbeslut som kan 

föranleda återvinning genom att påvisa att konkursgäldenärens uppgift om 

sin insolvens inte är korrekt”. Vidare hänvisade HD till att det i doktrin73 

framförts att det i sådana fall skulle kunna komma i fråga att ge tredje man 

rätt att överklaga konkursbeslutet. HD konstaterade även att RB behandlar 

                                                           
71 Welamson, Konkursrätt, s. 101 
72  NJA 1989 s. 28, NJA 1993 s. 605 och NJA 1997 s. 168 
73 Welamson, Konkursrätt, s. 101 
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endast det fall att en part vill överklaga, men att den regleringen inte kan 

anses utesluta att annan än den som har varit part vid TR:n skall ha rätt att 

överklaga. Slutligen fann HD skälen för rätt att överklaga så starka att 

Göran G:s barns yrkande om upphävande av HovR:ns avvisningsbeslut 

och återförvisande till HovR:n borde bifallas. 

 

HD:s uttalanden i NJA 1989 s. 28, 1993 s. 605, 1997 s. 168 och 2001 s. 151  kan 

kortfattat sammanfattas med att ett beslut om att ett person skall försättas i konkurs, 

efter ansökan av gäldenären eller efter ansökan av borgenär som medges av gäldenären, 

inte kan överklagas av vare sig borgenär, aktieägare, styrelseledamot eller VD. Däremot 

anser HD att en person, som riskerar att förlora egendom genom återvinning i konkurs, 

har så starkt intresse att denne skall tillerkännas talerätt. 
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5. Analys 
 
5.1 Introduktion 

 
I följande avsnitt kommer jag att diskutera och analysera de fakta som jag har redogjort 

för tidigare i uppsatsen, för att besvara på de frågor som uppställts i 

problemformuleringen. Jag kommer att börja med att diskutera vilka av ett bolags 

intressenter som bör kunna överklaga ett konkursbeslut enligt RB:s regler, för att sedan 

göra samma sak med utgångspunkt i först konkurslagen och praxis och sedan i 

konkursinstitutets funktioner. Efter dessa avsnitt kommer jag att presentera de slutsatser 

som kan dras och de förslag jag har för att undanröja de rådande oklarheterna på 

området. 

 

 

5.2 Intervention enligt ordinära processrättsliga regler74

 
5.2.1 Rättegångsbalkens regler 
För att tredje man skall kunna intervenera i en rättegång krävs, enligt ordinära 

processrättsliga regler, att saken rör hans rätt. Av Lindells uppställda typfall kan utläsas, 

att det faktum att saken skall röra hans rätt torde avse att tredje man, genom processen 

som förs, skall riskera att förlora en rättslig position av något slag. Det räcker således 

inte med att tredje man riskerar att lida skada, utan det krävs att han lider denna skada 

till följd av att han förlorar sin ”rätt”. Det som, enligt RB:s regler, framstår som 

skyddsvärt är sålunda tredje mans rättsliga position. För att ge tredje man en möjlighet 

att skydda denna rättsliga position, tillåts han, såsom självständig intervenient, att 

inträda i rättegången.  

 

Enligt SOU 1970:75, där tredje mans möjlighet att överklaga ett konkursbeslut 

diskuteras, ger inte ”de för en vanlig rättegång tillämpliga reglerna om intervention, 

                                                           
74 Se avsnitt 4.1 
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stöd för rätt att fullfölja talan mot beslutet”.75 Lagberedningen avfärdade således 

möjligheten för tredje man att överklaga ett konkursbeslut genom att inträda som 

självständig intervenient. Troligtvis beror avfärdandet på de skillnader som finns mellan 

en civilprocess, med tanke på vilken interventionsreglerna är utformade, och en 

specialprocess såsom konkursförfarandet. 

 

De olika speciella processformerna är oftast inte lika reglerade som det vanliga 

tvisteförfarandet och därför anses RB:s regler gälla analogt i tillämpliga delar. I 

konkursärenden tillämpas RB:s bestämmelser om tvistemål, i den mån något annat inte 

är föreskrivet i konkurslagen.76 Det är dock inte alltid möjligt att göra en analog 

tolkning av RB:s regler när det saknas en speciell reglering, och det kan i vissa fall till 

och med strida emot specialprocessens natur att göra så.77 I det här fallet beror troligtvis 

lagberedningens uttalande just på att de olika förfarandena skiljer sig för mycket åt, för 

att den skall anse det vara möjligt att använda RB:s regler om intervention analogt. 

 

Även om RB:s regler om intervention inte ger tredje man möjlighet att överklaga ett 

konkursbeslut, så anser jag det viktigt att redogöra för dessa regler. Jag tror att reglerna, 

oavsett om de är tillämpliga eller inte, till viss del ligger bakom HD:s beslut i de i 

uppsatsen refererade rättsfallen78 och att de på så sätt ändå är av betydelse. Jag har svårt 

att tro att HD helt har bortsett ifrån RB:s regler, eftersom RB måste antas vara den 

lagtext som HD:s ledamöter känner till allra bäst. Jag anser dessutom att reglerna även 

är nödvändiga som bakgrundsmaterial vid utformandet av eventuella regler för huruvida 

tredje man bör kunna överklaga ett konkursbeslut.  

 

5.2.2 Vilka intressenter kan överklaga enligt RB:s regler ? 

Som konstaterats i föregående avsnitt anses inte tredje mans möjlighet att överklaga ett 

konkursbeslut kunna stödjas på RB:s regler om intervention. Jag anser dock det vara av 

vikt att använda RB:s regler som utgångspunkt för min framställning och jag kommer 

nedan att diskutera huruvida respektive intressentgrupp, enligt intressentmodellen, bör 

kunna intervenera i en rättegång enligt RB:s regler, om dessa vore tillämpliga. 

                                                           
75 SOU 1970:75 s. 107 
76 Lindell, Civilprocessen, s. 138 
77 Heuman, Specialprocess, Utsökning och konkurs, s. 15 
78 NJA 1989 s. 28, NJA 1993 s. 605, NJA 1997 s. 168 och 2001 s. 151 
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Individintressenter 

Ett bolags individintressenter, dvs dess anställda och ledning, har en rättslig position 

gentemot bolaget genom sina anställningar. Bolaget har knutit ett antal personer till sig 

genom anställningsavtal och dess konkurs påverkar självklart de anställda. Genom att 

de anställda har en rättslig position, som påverkas betydligt av bolagets konkurs, skulle 

de förmodligen ha kunnat intervenera i rättegången, med hänvisning till RB:s 

interventionsregler, om det inte vore för en hake. I ett anställningsförhållande måste det 

anses vara så att arbetsgivaren har civilrättslig dispositionsrätt över den anställdes 

rättsställning. Arbetsgivaren kan säga upp en anställd, under förutsättning att så sker i 

enlighet med arbetsrättsliga regler. Den förändring av de anställdas position som sker 

till följd av konkursen, kan således även inträda genom att arbetsgivaren utövar sin rätt 

att säga upp en anställd, vilket torde medföra att intervention inte kan ske enligt RB:s 

regler. För att komma till denna slutsats har jag dragit paralleller till det av Ekelöf 

uppställda exemplet att en andrahandshyresgäst inte anses kunna intervenera i en 

rättegång mellan en hyresgäst och hyresvärd.79 Jag anser att omständigheterna i de båda 

fallen är så pass lika att det måste anses möjligt att utläsa att inte heller en anställd kan 

intervenera i en rättegång i förevarande fall.  

 

Ekonomiska intressenter 

Ett bolags borgenärer innehar en rättslig position genom det avtal de har ingått med 

bolaget. Vid bolagets konkurs riskerar borgenärerna att inte få full betalning för sin 

fordran och speciellt de borgenärer vars fordringar inte är förenade med förmånsrätt 

drabbas allvarligt. Genom att den rättsliga position en borgenär innehar kommer att 

påverkas negativt vid en konkurs torde borgenären kunna intervenera i rättegången 

enligt RB:s regler.  

 

Det är av vikt att hålla isär de olika borgenärskategorier som kan förekomma vid ett 

bolags konkurs. En kategori är bolagets penningborgenärer, dvs de personer som 

bolaget är skyldigt pengar. Häri innefattas inte bara de som har givit bolaget rena 

försträckningar, utan även t.ex. leverantörer, vilka bolaget är skyldigt betalning för en 

leverans. Vid sidan av penningborgenärerna har ett konkursbolag ofta även 

                                                           
79 se avsnitt 4.1.2 samt Ekelöf, Rättegång III, 7:e uppl., s. 149 
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naturaborgenärer, såsom t.ex. kunder som väntar på en leverans av varor. Ett bolag kan 

även ingå avtal som sträcker sig över en längre period. Går bolaget i konkurs under 

avtalsperioden, leder det ofta till skadestånd och kunden/leverantören blir 

skadeståndsborgenär i konkursen.  

 

Ett bolags aktieägare har, såsom ägare, även de en sådan rättslig position som RB:s 

interventionsregler syftar till att skydda. Vid bolagets konkurs drabbas aktieägarna 

såtillvida att deras aktier helt förlorar sitt värde i och med att bolaget upphör att 

existera. Aktieägarnas enda möjlighet till ekonomisk ersättning är att konkursen 

avslutas med ett överskott, vilket då kan delas upp bland ägarna. Genom att aktieägarna 

innehar en rättslig position vilken kan lider skada vid konkursen, torde saken anses röra 

aktieägarnas rätt på ett sådant sätt att de enligt RB har möjlighet att intervenera 

rättegången. 

 

Frågan är om en aktieägare skall kunna intervenera ensam, eller om det bör krävas att 

hela aktieägarkollektivet enas om att intervenera. För att tredje man skall kunna 

intervenera i en rättegång, måste saken röra hans rätt. Det finns således inget krav på att 

alla personer, vars rätt saken rör, måste intervenera tillsammans. Detta torde innebära 

att en ensam aktieägare bör kunna intervenera för att skydda sina intressen. Även det 

faktum att den rättsliga position som en aktieägare innehar gäller gentemot 

aktieägarkollektivet och inte mot bolaget som sådant, talar för att en ensam aktieägare 

skall kunna intervenera. 

  

Produktintressenter 

Ett bolags produktintressenter, dvs dess kunder och leverantörer, övergår, vid bolagets 

konkurs, i många fall till att även vara konkursborgenärer.80 Bolagets konkurs kan dock 

påverka dess leverantörer/kunder på annat sätt än i deras roll såsom borgenärer. Kanske 

har man räknat med att i framtiden kunna köpa vissa produkter av konkursbolaget eller 

att sälja produkter till det. I och med konkursen kan bolagets produktintressenter 

drabbas hårt bara genom förlusten av en affärspartner. 

 

                                                           
80 se avsnitt 5.2.2.2 
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En förutsättning för självständig intervention är att tredje man kan visa att saken rör 

hans rätt, vilket blir svårt i de fall leverantören/kunden endast kan visa på ett ”tänkt 

samarbete”. Härigenom visas att RB:s regler drar en linje mellan vad som anses vara 

skyddsvärt, vem som skall ha rätt att intervenera för att skydda sin rätt, och vad som är 

att anse som en risk som tredje man får vara beredd att ta. Risken är här inte att inte få 

en penning- eller naturafordran på konkursbolaget infriad, eftersom intressenten då blir 

borgenär och därigenom eventuellt kan få talerätt. Risken består snarare i att förlora en 

kund/leverantör som intressenten räknat med inför framtiden, men med vilken 

intressenten inte i konkursögonblicket har ett avtal. En produktintressent som inte har 

avtalat med konkursbolaget, men ändock lider skada av dess konkurs, torde således inte 

kunna intervenera enligt RB:s regler pga avsaknaden av en rättslig position.  

 

Samhällsintressenter 

RB:s regler ger, som nämnts tidigare, inte något utrymme för intressenter, som saknar 

en rättslig position, att intervenera. I de allra flesta fall så saknas en sådan position för 

både stat och kommun samt övriga samhällsintressenter, vilket således medför att 

intervention enligt RB:s regler inte är möjlig. Däremot kan stat och kommun övergå till 

att bli borgenär, genom att bolaget är skyldigt ersättning för t.ex. utbetalning av statlig 

lönegaranti eller skatt. 

 

 

5.3 Överklaganderätt enligt konkursrättslig lag och praxis 

 
I konkurslagen finns inga regler om tredje mans möjlighet att överklaga ett 

konkursbeslut.81 I förarbeten till lagen har dock lagberedningen kortfattat diskuterat 

huruvida detta skall vara tillåtet.82 Diskussionen föranleddes av de förändringar av 

konkurslagen som genomfördes på 1970-talet, vilka medförde att gäldenärens uppgift 

om insolvens inte alltid skall godtas, utan endast om det inte föreligger särskilda skäl att 

inte göra det. Före införandet av undantaget för särskilda skäl antogs det faktum att 

gäldenärens uppgift alltid skulle godtas medföra att endast gäldenären hade rätt att 

senare överklaga ett konkursbeslut. I och med undantaget ansåg dock lagberedningen att 

                                                           
81 se avsnitt 3.2 
82 SOU 1970:75 s. 107 
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överklaganderätten även eventuellt borde tillfalla andra intressenter, såsom aktieägare 

och borgenärer.  

 

Tredje mans möjlighet att överklaga ett konkursbeslut har, efter det att undantaget för 

särskilda skäl infördes, prövats av HD i fyra rättsfall. HD:s domar kan sammanfattas 

med att en person som riskerar att förlora egendom genom återvinning bör tillerkännas 

överklaganderätt. Ett bolags aktieägare, borgenär, styrelseledamot eller VD har däremot 

inte, enligt HD, ett så starkt intresse att de skall medges talerätt. Anledningen till att HD 

har funnit en person som hotas av återvinning ha starkare intresse än övriga, bygger 

troligtvis på en önskan om att skydda redan genomförda rättsenliga transaktioner. 

Genom ett konkursbeslut kommer sådana transaktioner annars att omintetgöras. Jag 

misstänker vidare, att förhållandet att just den som hotas av återvinning ges talerätt, 

hänger samman med att Welamson har uttalat att så bör kunna ske.83 Förmodligen har 

domstolen, i brist på lagstiftning och praxis, tagit intryck av doktrinen och därmed 

kommit till sin slutsats. 

 
Lagberedningens uttalande, att överklaganderätten skulle tolkas enligt vad som var 

rimligt och ändamålsenligt med tanke på dem som nära berördes och kunde lida 

skada,84 gav domstolarna en möjlighet att frångå sin tidigare praxis. Med hänvisning till 

uttalandet, i kombination med en redogörelse för den skada som konkursens nära 

berörda kan lida, torde de säkert ha kunnat motivera att t.ex. en borgenär eller 

aktieägare ges överklaganderätt. HD valde dock att helt bortse från de förändringar som 

genomförts i konkurslagen, och lagberedningens uppmaning till ändamålstolkning, för 

att istället följa doktrin.  

 

Av ovan anförda kan utläsas att konkurslagen och dess praxis ger varken ett bolags 

ekonomiska intressenter eller dess individintressenter möjlighet att överklaga ett 

konkursbeslut. Bolagets produktintressenter och samhällsintressenter anses i många fall 

ha ett ännu svagare intresse, inte minst eftersom de oftast saknar en rättslig position, och 

jag anser det därför inte vara troligt att de skulle tillerkännas överklaganderätt enligt 

konkurslagen och praxis. 

                                                           
83 Welamson, Konkursrätt, s. 101 
84 SOU 1970:75 s. 107 
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5.4 Överklaganderätt och konkursinstitutets funktioner 

 

Som nämnts i föregående avsnitt saknas en speciell reglering angående tredje mans rätt 

att överklaga ett konkursbeslut. Eftersom de ordinära processrättsliga reglerna inte är 

tillämpliga, samt den praxis som utformats är tunn, anser jag det vara av vikt att utreda 

även huruvida någon av ett bolags intressenter borde ha möjlighet att överklaga ett 

konkursbeslut, med stöd av konkursinstitutets funktioner. Det svenska konkursinstitutet 

har, som jag redogjort för tidigare,85 fyra huvudfunktioner; att skydda konkursbolagets 

borgenärer, att beakta de anställdas och samhällets intressen av att bolaget fortsätter att 

bedriva verksamhet på den ort där det verkar, att motverka ekonomisk brottslighet samt 

att tvinga fram avveckling av verksamheter som inte bär sig. 

 

5.4.1 Konkursbolagets borgenärer 

Den första av konkursinstitutets funktioner, att skydda bolagets borgenärer, är även den 

viktigaste. Det är denna funktion som främst framhålls i doktrin och praxis och den 

genomsyrar konkurslagens regler. Att borgenärsintresset anses vara så skyddsvärt, 

motiveras ofta med att det är av vikt att ha en stabil finansiering av, och krediter till, 

bolag.  Genom att borgenärer skyddas i möjligaste mån förstärks incitamenten för en 

sådan kreditgivning. Vid avgörandet av huruvida tredje man skall kunna överklaga ett 

konkursbeslut, med stöd av konkurslagens funktioner, måste konstateras att ett bolags 

borgenärer bör kunna göra så. Att medge bolagets borgenärer överklaganderätt torde 

ligga helt i linje med institutets funktioner, eftersom överklaganderätten ger 

borgenärerna en möjlighet att avvärja ett konkursbeslut som fattats på felaktiga grunder. 

 

 

 

 

                                                           
85 se avsnitt 2.2 ff. 
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5.4.2 Samhällets och de anställdas intresse av fortsatt verksamhet 

Konkursinstitutets funktion, att beakta samhällets- och de anställdas intressen av att 

bolagets verksamhet fortgår på den ort där det verkar, ger ytterligare aspekter på vem 

som bör kunna överklaga ett konkursbeslut. 

 

Med hänvisning till denna funktion skulle egentligen ett bolags alla intressenter kunna 

överklaga ett konkursbeslut. Detta torde kunna motiveras med att vem som överklagar 

inte spelar någon egentlig roll. Enbart det faktum att ett överklagande sker, måste anses 

kunna främja fortsatt verksamhet, vilket därmed motiverar talerätt för alla bolagets 

intressenter. Detta vore dock inte en lämplig lösning, inte minst med tanke på att det 

torde gå stick i stäv med andra av konkursinstitutets funktioner. Bl.a. så främjar ett 

snabbt och effektivt konkursförfarande bolagets borgenärers intressen. Genom att ge 

alla intressenter rätt att överklaga konkursbeslutet kan processen bli lång och utdragen, 

vilket inte gynnar borgenärerna. Även det faktum att konkursinstitutet har funktionen att 

det skall tvinga fram avveckling av verksamheter som inte bär sig, torde medföra att 

kretsen av personer, som skall tillerkännas överklaganderätt, i viss mån måste 

begränsas.86 Underförstått i denna funktion ligger att insolventa bolag så snart som 

möjligt skall försvinna från marknaden. Genom att ge, ett mer eller mindre obegränsat 

antal personer, möjlighet att överklaga beslutet att försätta bolaget i konkurs, kommer 

konkursinstitutets sanerade uppgift att försvagas. 

 

Vid en konkurs är det förmodligen bolagets anställda som drabbas hårdast, framförallt 

socialt men även i vissa fall ekonomiskt. Till följd av detta, i kombination med den 

aktuella konkursfunktionen,  torde man kunna argumentera för att ett bolags anställda 

bör ha möjlighet att överklaga ett konkursbeslut. Jag anser att detta dock inte är 

lämpligt, med hänsyn till de olägenheter som kommer att uppstå. Risken är att alla 

konkursbeslut, som medför att en person förlorar sin anställning, kommer att överklagas 

och därmed skulle TR förmodligen överhopas med överklaganden från anställda hos 

konkursbolag. 

 

För att främja den aktuella konkursfunktionen, och på sätt kontrollera att den fullföljs, 

torde det ändå vara lämpligt att någon av bolagets intressenter ges överklaganderätt. 

                                                           
86 se avsnitt 5.4.4 
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Denna intressent bör dock inte ha ett alltför stort känslomässigt engagemang, samtidigt 

som det är viktigt att den väl känner till arbetsplatsen och den bransch bolaget verkar i. 

Ett alternativ skulle mycket väl kunna vara fackliga organisationer med kollektivavtal 

på arbetsplatsen. De fackliga organisationerna har den kunskap som krävs för att ana 

när ett konkursbeslut är felaktigt, inte minst eftersom de torde ha relevant information 

om läget i den aktuella branschen. De fackliga organisationerna måste även anses kunna 

representera de anställda utan någon egentlig egen agenda, förutom att skydda sina 

medlemmar. Den intressent som, med stöd av konkursinstitutets funktion att främja 

anställdas och samhällets intresse av att bolaget fortsätter att bedriva verksamhet på den 

ort där det verkar, bör ges överklaganderätt torde därför vara de fackliga 

organisationerna, dvs en övrig samhällsintressent enligt intressentmodellen. 

 

5.4.3 Ekonomisk brottslighet 

Konkursinstitutets tredje funktion är att själva konkursförfarandet skall öka 

möjligheterna att upptäcka och beivra ekonomisk brottslighet. Här är det tal om en 

funktion som främst ”används” efter det att konkursbeslutet har fattats, och under själva 

processen efter att så har skett. Det är inte troligt att en intressent kan ges 

överklaganderätt med hänvisning till denna funktion, snarare är det nog så att den 

motiverar att ett konkursbeslut skall fattas. 

 

5.4.4 Konkursinstitutets sanerande funktion 

Vid avgörandet angående huruvida tredje man skall kunna överklaga ett konkursbeslut, 

spelar inte institutets sanerande funktion någon egentlig roll. Att en viss intressent bör 

tillerkännas överklaganderätt torde inte på något sätt kunna motiveras med denna 

funktion. Snarare är det tvärtom, dvs att den sanerande funktionen begränsar 

möjligheterna för tredje man att överklaga. Ett exempel på detta är, som nämnts ovan,87 

att ett bolags alla intressenter inte bör ges överklaganderätt, med hänvisning till de 

anställdas intressen av att verksamheten fortgår, eftersom detta torde hindras av den 

sanerande funktionen. Denna funktion innebär att ett insolvensfall skall utredas snabbt 

och att alla nödvändiga åtgärder skall vidtas omgående, vilket knappast blir fallet om 

inte överklaganderätten begränsas. 

 

                                                           
87 se diskussion i avsnitt 5.4.2 
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5.5 Slutsatser 

 
Som det visat sig under mitt uppsatsarbete finns det regler och förarbeten, som måste 

anses kunna ge ledning för avgörandet av huruvida en tredje man bör kunna överklaga 

ett konkursbeslut. HD har dock i sina avgöranden inte följt dessa, utan dess enda 

influens verkar vara doktrin och äldre rättsfall, vilket har lett till att en praxis som inte 

tar hänsyn till konkursinstitutets utformning och funktioner har utformats. 

 

Jag anser att HD, i de i uppsatsen refererade rättsfallen, skulle ha kunnat komma fram 

till en annan lösning på problematiken kring tredje mans överklaganderätt. I och med de 

förändringar som genomfördes på 1970-talet gavs domstolarna en möjlighet att skapa 

ny praxis, vilken skulle ha ersatt uppfattningen att tredje man i stort sett aldrig får 

överklaga ett konkursbeslut. Jag anser att domstolen, istället för att följa äldre praxis 

och doktrin, skulle ha utgått ifrån RB:s regler i kombination med konkursinstitutets 

funktioner. Därigenom skulle HD:s domslut ha blivit annorlunda. Hade så skett, skulle 

det förmodligen heller inte finnas något behov av en specialreglering på området. 

Egentligen torde RB:s regler, i kombination med konkursinstitutets funktioner, medföra 

att en specialreglering i konkurslagen om tredje mans överklaganderätt egentligen inte 

är nödvändig. I dessa två källor torde en relativt klar reglering framträda. 

 

HD är inte speciellt benägen att ändra sin egen praxis utan att lagstiftningen förändras. 

Jag tror därför att den lämpligaste lösningen på problemet är att införa speciella regler i 

konkurslagen, vilka behandlar tredje mans överklaganderätt, för att på så sätt tvinga 

fram en reglering och praxis som passar bättre i just den här formen av specialprocess. 

För att i möjligaste mån utforma regler som passar för just konkursförfarandet anser jag 

att ledning måste hämtas av en kombination av RB:s regler och konkursinstitutets 

funktioner. Därigenom kommer avsevärd vikt att kunna läggas på de karaktäristiska 

dragen hos konkursförfarandet, samtidigt som de kommer att baseras på ordinära 

processrättsliga interventionsregler. 

 

Med hänvisning till de ovan nämnda källorna, torde de nya regler som införs i 

konkurslagen ge även annan än konkursgäldenären möjlighet att överklaga ett 

konkursbeslut. Främst avser jag här ett konkursbolags borgenärer, vars överklaganderätt 
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torde stödjas av både RB:s regler och konkursinstitutets funktion att skydda borgenärer. 

Även bolagets aktieägare torde med hänvisning till sin rättsliga position kunna 

överklaga ett konkursbeslut i enlighet med RB:s regler. För att kunna skydda 

konkursinstitutets funktion att främja bolagets anställdas och samhällets intressen av att 

verksamheten fortgår, anser jag det även lämpligt att ge fackliga organisationer, som har 

kollektivavtal med bolaget, överklaganderätt. 

 

En viktig fråga är huruvida bolagets anställda skall kunna överklaga ett konkursbeslut. 

Jag finner dock att detta varken stöds av RB:s regler, eftersom bolaget har civilrättslig 

dispositionsrätt över den anställdes rättsställning, eller av konkursinstitutets funktioner. 

Visserligen skall de anställdas intresse av fortsatt verksamhet främjas, men jag anser att 

denna funktion bättre tillgodoses genom att de fackliga organisationerna ges 

överklaganderätt. Inte heller torde bolagets produktintressenter ges överklaganderätt 

eftersom de saknar en rättslig position och inte heller omfattas av någon av 

konkursinstitutets funktioner. 

 

Det är av vikt att begränsa tredje mans överklaganderätt för att förhindra otillbörlig 

användning av denna möjlighet. Missbrukas överklaganderätten i så motto att ett 

konkursförfarande försenas för att själva konkursbeslutet överklagas utan belägg för att 

bolaget är solvent, kan den leda till att konkursinstitutets funktioner snarare motverkas 

än främjas av den nya regleringen. Institutets sanerande funktion bygger ju på att 

insolventa bolag på ett snabbt och effektiv sätt avvecklar verksamheter som inte bär sig, 

vilket kommer att motverkas om konkursbeslut tillåts att överklagas alltför lättvindigt 

eftersom processen då blir långdragen. 

 

För att motverka en ogrundad användning av överklaganderätten föreslår jag att det, i 

den nya regleringen, införs regler som förhindrar att så sker. Man skulle här t.ex. kunna 

dra paralleller till konkurslagens regel om skadeståndsansvar för en borgenär, som söker 

en gäldenär i konkurs utan skälig anledning att anta att denne är på obestånd.88 

Motsvarande skulle kunna gälla för den tredje man som utan skälig anledning att anta 

att konkursgäldenären inte är på obestånd, överklagar ett konkursbeslut. Härigenom 

                                                           
88 Konkurslagen 17 kap. 3 § 
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uppnås att en intressent förmodligen skulle dra sig för att överklaga ett konkursbeslut 

utan att säkert känna till att överklagandet är befogat. 
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