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1 Inledning 
1.1 Problembakgrund 
När banker och andra aktörer på marknaden ger någon kredit kräver de ofta att 

kredittagaren ställer en säkerhet för betalningen. Ett vanligt sätt att säkra en kredit eller 

annan försträckning är att kredittagaren pantsätter ett objekt till kreditgivaren. I 

kommersiella förhållanden förekommer ofta generella pantförskrivningar, men särskilt 

gentemot privatpersoner brukar pantförskrivningar oftare bara säkra en viss specificerad 

fordran.1 När pantförskrivningen på detta sätt bara säkrar en viss fordran finns emellertid 

en risk att det då inte framgår om den även säkrar ränta på huvudfordringen – eller andra 

fordringar som beror av huvudfordringen. Parterna kanske skriver att ”panten gäller till 

säkerhet för de 450 000 kr som panthavaren försträckte till pantsättaren enligt parternas 

avtal den 24:e mars 2017” eller att ”panten gäller till säkerhet för lånet”.2 

Det ligger nära till hands för parterna att tro att panten då säkrar räntan utan att de 

särskilt sagt det, på grund av sambandet mellan räntan och den fordring den löper på 

(kapitalbeloppet; här även kallat ”huvudfordringen”). Räntans mest grundläggande 

funktion är nämligen att vara ersättning för kapital (jfr 5 och 6 §§ RL).3 Till det kommer 

även att räntan betalas före kapitalbeloppet, enligt 9:5 andra meningen HB.4 

Parterna kan även helt enkelt ha glömt att inkludera räntan bland de fordringar panten 

säkrar.5 P.g.a. räntans accessoritet kan det tyckas självklart att panten säkrar ränta utan 

särskild överenskommelsen (eller, med andra ord, utan vidare) – räntan är kreditgivarens 

                                                
1 Lennander, Kredit och säkerhet, s. 85 och 88 f. Jfr prop. 1975/76:81 s. 145 f. Ett skäl för att sådana mer 
begränsade pantförskrivningar oftare förekommer mellan privatpersoner och banker kan antas vara 36 § 
AvtL som gör det möjligt för en domstol att jämka oskäliga avtalsvillkor (Se nedan, avsnitt 6.3.). 
2 Jfr vad som framgår av pantförskrivningen i SvJT 1933 rf. s. 49. Jfr pantförskrivningen i NJA 1986 s. 409, 
där pantobjektet bara synes ha pantförskrivits till säkerhet för ”lånet” (efter tingsrättens redogörelse). 
3 Ahlinder SvJT 2016 s. 359; Lindskog, Betalning, s. 490. Jfr Arnholm s. 55, som använder begreppet 
”obligasjonsrettslige aksessorier” som ett samlingsnamn för bl.a. ränta; Burling SvJT 1975 s. 125, som talar 
om ränta som ett accessorium till huvudfordringen; Rodhe, Lärobok i obligationsrätt, s. 246; Rodhe, 
Obligationsrätt, s. 572, som talar om dröjsmålsränta som vederlag för fortsatt nyttjande. Jfr dock 17:11 RB, 
där ränta behandlas separat från huvudfordringen (NJA 1929 s. 160; Ekelöf III s. 217). 
4 Notera även att räntan preskriberas eller prekluderas om huvudfordringen gör det (8 § andra stycket 
PreskL och 6 § andra stycket lagen (1981:131) om kallelse på okända borgenärer). Ett liknande sätt att 
resonera kring samma fråga vore att säga att räntan och kapitalbeloppet är samma fordring, jfr Hasselrot 
VII s. 13, som talar om att ”fordringen utvidgas” genom t.ex. dröjsmålsränta; Undén s. 177 f., som med 
”accessorier till den egentliga huvudfordran” avser ”ränta […], [och] överhuvud varje utvidgning av 
fordringen, som vållats av gäldenären”. Jfr Krüger, Pengekrav, s. 218 f. som menar att utgångspunkten är 
att samma regler gäller för kapitalet som för räntan; Lindskog, Betalning, s. 63, som säger i princip 
detsamma som Krüger. 
5 Man kan även tänka sig fall då det är tveksamt om pantförskrivningen omfattar viss sorts ränta på grund 
av räntans särskilda karaktär, t.ex. legal avkastningsränta på vissa fordringstyper (se om de senare, t.ex. 
Ingvarsson, Fordringsrätt, s. 31; NJA 1988 s. 457 (återgång av va-avgifter); NJA 2008 s. 392 (återgång av 
insats och upplåtelseavgift för bostadsrätt)). 
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vinst. Vid dröjsmålsränta kan saken tyckas ännu tydligare, för pantsättaren har själv vållat 

en sådan utvidgning av skulden. Är dock svaret verkligen så självklart? 

 

1.2 Ämnesbakgrund 
Problemet angår ett av kraven för en giltig pantsättning; kravet att det måste framgå av 

pantförskrivningen vilken fordring panten säkrar. En pant kan nämligen bara realiseras 

för att betala de fordringar den säkrar enligt pantförskrivningen; inte gäldenärens skulder 

i allmänhet.6 Vilka fordringar pantförskrivningen hänvisar till bestäms genom tolkning 

och utfyllning, som vilket avtal som helst.7 Kravet på hänvisning är dock inte striktare än 

så; en pant kan t.ex. säkra samtliga fordringar från en viss borgenär (generell 

pantförskrivning) eller ett visst rättsförhållande,8 och då säkras oftast även ränta. Om 

däremot en hänvisning till en pantsäkrad huvudfordrings ränta inte framgår av 

pantförskrivningen genom tolkning eller utfyllande rätt träffar inte pantförskrivningen 

räntan.9 En borgenär kan inte utnyttja köpeskillingen för panten för att betala ränta som 

inte säkras enligt pantförskrivningen, varken före eller under exekution.  

 Sett till panträttens problem som helhet hör frågan vilken fordring panten säkrar till 

panträttens obligationsrättsliga sida, med vilket brukar avses förhållandet mellan 

panthavaren och pantsättaren.10 Panträttens obligationsrättsliga sida kan skiljas från dess 

sakrättsliga sida, vilken handlar om hur pantobjektet kan skyddas mot tredjeman och 

brukar avse problem som t.ex. tradition och specialitet.11 Observera dock att kravet att 

det av pantförskrivningen ska framgå vilken fordring panten säkrar även medför 

verkningar i förhållande till tredjeman. En fordran panten inte säkrar enligt 

                                                
6 Prop. 1970:20 del B s. 300, där det framgår att borgenären ”kan göra anspråk på panträtten bara för sådant 
fordringsanspråk, som angetts i pantförskrivningen”; Håstad, Sakrätt, s. 322 f.; Millqvist s. 185 och 187. 
Jfr Lennander s. 17; Lennander, Kredit och säkerhet, s. 86; Myrdal s. 40 f.; Walin s. 23 f. och 28 f. Observera 
att jag inte skiljer mellan personliga och icke-personliga fordringar, då en pant kan säkra endera 
fordringstyp (Lennander, Kredit och säkerhet, s. 86 f.; Undén s. 173 f.). 
7 Lennander s. 8, som talar om hur standardavtal för handpanträtt ”trängt undan rättsordningens dispositiva 
regler”; Lennander, Kredit och säkerhet, s. 81–83, som översiktligt behandlar problem som kan regleras 
med avtalade eller dispositiva regler; Millqvist s. 183 f. 
8 Om generella pantförskrivningar, se SOU 1974:83 s. 184 f.; Håstad, Sakrätt, s. 324. Jfr Håstad SvJT 1976 
s. 733. Generella pantförskrivningar har förekommit i t.ex. följande rättsfall: NJA 1953 s. 60; NJA 1956 
s. 485. Jfr NJA 1983 s. 103, där det inte tydligt framgår av referatet om det var en generell pantförskrivning 
eller en bred icke-generell sådan. 
9 Jfr dock 2 § andra stycket FRL för andra fall än pant. Bestämmelsen skulle kunna förstås som ett undantag 
från kravet, vilket får antas harmoniera med huvudregeln till följd av dess konstruktion som undantag. Se 
vidare nedan, avsnitt 4. 
10 Lennander s. 5 f., som behandlar vad den obligationsrättsliga sidan är, samt s. 6 f., som argumenterar för 
varför frågan huvudsakligen är obligationsrättslig. 
11 Om pantens sakrättsliga sida, se t.ex. Håstad, Sakrätt, s. 285–312 och 333–348, som behandlar viktiga 
sakrättsliga problem; Walin s. 77–231. Jfr Lennander s. 4 f. 
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pantförskrivningen i förhållandet mellan panthavaren och pantsättaren är nämligen inte 

heller skyddad mot tredjeman i den meningen att fordringen inte har särskild förmånsrätt 

enligt 4 § tredje punkten FRL.12 

 

1.3 Forskningsläget: doktrinens brister 
Rådande doktrin har under lång tid antagit att ränta på huvudfordringen säkras av 

panträtten utan att det framgår av pantförskrivningens lydelse – i princip enhälligt.13 En 

granskning av litteraturen ger dock snabbt vid handen att det finns ett behov av en djupare 

undersökning av frågan om panten säkrar den pantsäkrade fordringens biförpliktelser 

utan vidare. Observera dock att denna granskning inte är en fullständig redogörelse för 

doktrinens brister; det är bara en granskning av valda delar. 

Doktrinens antagande panten säkrar ränta på pantfordringen utan vidare förefaller 

naturligt, eftersom räntan är delvis accessorisk till fordringen den löper på.14 Emellertid 

stödjer inte doktrinen antagandet på uttrycklig lagtext. Istället hänför sig doktrinen till en 

föreställd allmän princip – utan grund. Jag ska nu kort visa hur antagandet inte håller. 

Ett ställe att börja på är hos Håstad, som ansluter sig till tanken att panten säkrar ränta 

utan uttryckligt stöd i pantförskrivningen. Han stödjer sig på Undén och von Eyben.15 

Undén stödjer sig bl.a. på Hasselrot och Torp.16 Den rent svenska källan är alltså i 

slutändan Hasselrot. Hänvisningen till Hasselrot håller dock inte. Han har inte något stöd, 

utan uttalar istället rent allmänt att panträtten utvidgas till att även omfatta ”en var 

utvidgning, som fordringen i kraft av allmänna obligationsrättsliga regler kan undergå”.17 

Möjligen kommer Hasselrots påstående från äldre rätt, men pantfordringen preciseras inte 

av flock 8 köpmålabalken i Magnus Erikssons landslag eller flockar 7, 11 och 12 

                                                
12 Jfr Lennander s. 6 f. 
13 I Sverige: Hasselrot, Handelsbalken, s. 1707; Hasselrot VII s. 13; Håstad, Sakrätt, s. 323; Lennander, 
Kredit och säkerhet, s. 86; Lindskog, Betalning, s. 63; Myrdal s. 40 f.; Schrevelius s. 178; Undén s. 177 f. 
Jfr Walin s. 30. I Danmark: von Eyben s. 134; Iversen m.fl. s. 32; Torp s. 604; Vinding Kruse s. 1631. I 
Norge: Arnholm s. 55 f.; Hagerup s. 59–61. Observera dock att detta numera gäller uttryckligen i Norge 
enligt § 1–5 pantel. Den pantsäkrade räntans omfattning begränsas dock tidsmässigt av § 1–5 pantel. Se 
vidare om modern norsk rätt, Skoghøy s. 81 ff. Uppräkningen av källor är inte uttömmande. 
14 Se ovan, vid noter 3 och 4. 
15 Håstad, Sakrätt, s. 323. 
16 Undén s. 178 not 36. 
17 Hasselrot VII s. 13. Jfr Hagerup s. 59, som uttrycker sig på ett liknande sätt som Hasselrot; Walin s. 29. 
Notera dock att Hasselrot skiljer mellan avtalad ränta och dröjsmålsränta. Han menar att panten inte 
omfattar dröjsmålsränta om den uttryckligen bara har ställts som säkerhet för kapitalet. Läsaren får intrycket 
att han menar att panten dock ändå säkrar avtalad ränta. 



10 
 

köpmålabalken i Magnus Erikssons stadslag.18 Det framgår heller inte att Hasselrots 

påstående skulle härröra från någon romersk, tysk eller annan icke-nordisk källa.19 

Inte heller håller Håstads hänvisning till von Eyben eller Undéns hänvisning till Torp. 

Von Eyben och Torp skriver om dansk panträtt och har i och för sig stöd i praxis från 

danska Højesteret.20 Emellertid kan dansk panträtt inte utan vidare antas motsvara svensk 

panträtt. Visserligen rör min undersökning obligationsrätt. Och, visserligen använder 

obligationsrättsliga studier i allmänhet nordiska rättskällor, eftersom obligationsrätten 

ofta är samnordisk.21 Men, saken är inte lika enkel vid panträtt, där samnordisk 

lagstiftning saknas. Sverige och Finland lutar sig mycket mot HB, Danmark mot DL, och 

Norge mot sin relativt nya lov 8. februar 1980 nr. 2 om pant og en artikel om 

tilbakeholdsrett (pantel.). Det saknas alltså egentlig harmonisering inom Norden på detta 

område.22,23 Därför kan man inte dra slutsatser från andra nordiska källor utan vidare; 

argumenten får prövas från fall till fall. På grund av detta måste jag dock granska några 

av de danska rättsfall von Eyben och Torp stödjer sig på.24 

I UfR 1893.827 säkrade panten även ränta p.g.a. att panten ställdes för ”skadesløs 

Betaling” vilket var ett etablerat begrepp i dansk rätt. Emellertid är det ett annat fall än 

vad min uppsats berör. Som jag sade i inledningen finns inga sådana skrivningar i 

pantförskrivningen i fallet undersökningen behandlar; det framgår inte att panten ställs 

som säkerhet för ”skadesløs Betaling”. UfR 1893.827 är alltså irrelevant. 

Schl. III.452 är mer relevant. I fallet hade gäldenären lånat pengar mot säkerhet i 

handpant. Panten säkrade även räntan utan att det framgick av avtalet. Højesteret 

jämförde med DL 5–7–2, vilken lyder: 

 

                                                
18 Jfr Holmbäck, Wessén, Magnus Erikssons stadslag i nusvensk tolkning, s. 138 punkt 68. 
19 Jfr Jägerskiöld, Studier rörande receptionen av främmande rätt i Sverige under den yngre landslagens tid, 
s. 84–101. 
20 von Eyben s. 134; Torp s. 604; UfR 1893.827; Schl. III.452. Jfr Schl. II.301. Se även UfR 1933.319, som 
handlade om utmätning. Pantbrevet förefaller ha varit blankt och enbart på visst belopp, men räntan 
säkrades ändå. 
21 Se t.ex. Förslag 1914 s. 1–7, för AvtL; Förslag 1903 s. 7 f., för den gamla köplagen; prop. 1993/94:195 
s. 134; SOU 1935:14 s. III–V; prop. 1936:2 s. 57. Jfr SOU 1935:14 s. 41. Även vissa institut som t.ex. 
kvittning kan sägas ha en samnordisk bas (Lindskog, Kvittning, s. 30 f. och 47–49). 
22 Prop. 1970:142 s. 83, som beklagar att det inte var möjligt att utarbeta en samnordisk förmånsrätt. Det är 
talande att nordiska källor i princip saknas i Walin s. 383–393. Jfr Lindskog, Betalning, s. 31. 
23 Olikheter finns också på andra områden, se t.ex. Lindskog, Preskription, s. 30–31; Hellner, 
Metodproblem i rättsvetenskapen, s. 217 f. Jfr Lindskog, Betalning, s. 31. 
24 Övriga rättsfall är mindre relevanta. I Schl. II.301 uttalades att ”det ligefrem ligger i Begrebet om et 
Laan, at der af samme skal svares lovlige Renter”, vilket inte handlar om pantfordringens 
omfattning. UfR 1970.671 handlade bara om tolkning av begreppet ”til enhver tid værende 
kassakreditrente”. Jag förbigår de fall författarna anförde till stöd för att panten skulle säkra annat än ränta, 
bl.a. UfR 1868.931, UfR 1871.251 och UfR 1886.366. 
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”Løser den Pantsettendis ikke Pantet til den Tid, som hand selv haver forskrevet sig til, eller udebliver 

med Renten, da skal den Panthavendis tilbyde hannem, at hand tager een paa sin Side, og hand selv 

tager een anded til at vurdere Pantet; Og hvis det kand beløbe højere, end som det er pantsat for med 

Rente og Skadegield, det skal den Panthavendis strax legge fra sig til den Pantsettendis, og saa beholde 

Pantet Upaaanket [mina kurs.].” 

 

DL 5–7–2 liknar 10:2 HB. Enligt 10:2 HB kan pantsättaren lösa panten – och därigenom 

hindra att den säljs – genom att betala den pantsäkrade skulden och den utfästa räntan.25 

Det svenska lagrummet måste förutsätta att räntan säkras genom en annan regel, eftersom 

det talar specifikt om den utfästa räntan; varför skulle pantsättaren behöva betala även 

utfäst ränta för att lösa panten om panthavaren inte kan ta betalt för utfäst ränta genom att 

realisera panten? På samma sätt förutsätter DL 5–7–2 att panten säkrar ränta, genom att 

låta realisationsförfarandet inledas om pantsättaren ”udebliver med Renten” och genom 

att definiera överskottet pantsättaren ska få tillbaka som exklusive ränta på den 

pantsäkrade fordringen. Emellertid är inte den likheten tillräcklig för att dansk praxis ska 

kunna användas i svensk rätt. I relevanta delar behandlar lagrummen nämligen skilda 

saker. DL 5–7–2 handlar inte om att pantsättaren kan förhindra realisation genom att 

återlösa panten, utan om 1) när panthavaren kan framtvinga realisation av panten (bl.a. 

när pantsättaren inte betalar räntan) och 2) hur överskottet från pantrealisationen ska 

fördelas. Förutsättningen för realisation enligt 10:2 HB är dock bara följande: ”löses ej 

panten åter”. 

Vad finns då kvar av Håstads och Undéns stöd för att panten säkrar räntan? Jo, Undén 

stödjer sig även på vissa uttalanden i förarbetena till förslaget till ny allmän civillag. Inte 

heller detta argument håller dock, eftersom förslaget aldrig antogs av riksdagen. 

Det nuvarande forskningsläget är alltså otillfredsställande.26 

 

1.4 Syfte och avgränsningar 
Doktrinen ger ingen egentlig grund för att panten skulle säkra ränta på pantfordringen 

utan att parterna avtalat att panten ska säkra ränta på pantfordringen. Detta motiverar en 

mer ingående undersökning. Därför ska jag utreda om panten säkrar en av 

pantfordringens biförpliktelser utan särskild överenskommelse – specifikt ränta, som är 

                                                
25 Jfr Lennander s. 243. Jfr dock Hasselrot, Handelsbalken, s. 1711 f., som tar upp fler kostnadstyper än 
vad jag gör. 
26 Jfr Förslag 1850:s förslag till 6:1 HB; Förslag 1838:s förslag till 6:1 HB; Förslag 1850 motiv s. 23, som 
antyder att den föreslagna ändringen avsåg att bringa pant i överensstämmelse med förslaget för borgen, 
vilket avvek från vad som nu – och antagligen även då – gäller för borgen, se vidare nedan, avsnitt 5.2. 
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den praktiskt viktigaste biförpliktelsen.27 De olika biförpliktelserna skiljer sig nämligen 

åt, varför de kräver olika överväganden. Ränta på ränta skiljer sig dock så markant från 

annan ränta att jag förbigår det fallet. 

Undersökningens problem är dock omfattande och innefattar allehanda spridda 

aspekter. För att renodla problemet behandlar jag inte obehövliga aspekter. Jag analyserar 

därför inte situationen vid tredjemanspant, eller gäldenärspant hos tredje man. Istället 

behandlar jag bara fallet att gäldenären har pantsatt och traderat pantobjektet till 

borgenären, samt att det av pantförskrivningen bara framgår att panten skulle säkra 

kapitalbeloppet av en viss fordran. Undersökningen riktar sig huvudsakligen in på 

handpanträtter som uppkommer genom skriftliga pantförskrivningar, låt vara att jag även 

tar upp sådana panter som i princip följer samma regler (t.ex. fastighetspant). 

 Panträtten som område är dock spretigt och innefattar bl.a. avtalsrättsliga, 

kontraktsrättsliga, fordringsrättsliga, sakrättsliga och insolvensrättsliga aspekter. Urvalet 

av källor riskerar därför att bli stort, varför jag har valt att inte nämnvärt ifrågasätta källor 

om mer perifera ämnen. Jag kommer t.ex. inte att analysera konkursinstitutet annat än 

ytligt. Av samma skäl förbigår jag andra säkerhetsrätter än panträtt och 

återtagandeförbehåll. Detentions- och stoppningsrätt skiljer sig alltför mycket från den 

slags säkerhetsrätt panträtt är för att vara relevanta i en panträttslig undersökning, medan 

frågan om räntan på den säkrade fordringen säkras utan vidare kan antas vara lika oklar 

vid avtalad retentionsrätt.28 Även i övrigt behandlar jag inte samtliga potentiellt relevanta 

bestämmelser, utan bara de mest centrala. 

Inte heller kommer jag att ge en helhetsbild av hur pantförskrivningar ska tolkas, utan 

en undersökning av tolkningen av pantförskrivningar inskränker sig till de väsentligaste 

argumenten i ett extremfall. Observera särskilt att jag inte behandlar frågan om hänsyn 

till tredjemans intressen medför att tolkningen bör vara restriktiv. Jag behandlar bara 

tredjemans intressen inom ramen för dispositiv rätt, och utgår för tolkningens del från 

Millqvists slutsatser att tredjemanshänsyn snarare gör tolkningen mer objektiv.29 

 Låt mig slutligen notera att undersökningen inte är empirisk. En sådan studie skulle 

vara av annan karaktär och aktualisera andra överväganden. Jag lämnar därför sådana 

                                                
27 Prop. 1970:142 s. 111, där det framgår att räntan är ”utan tvekan [den] viktigaste” biförpliktelsen. 
28 Se om detentions- och stoppningsrätt, Håstad, Sakrätt, s. 177–180. Jfr Walin s. 17, angående 
retentionsrätt. 
29 Millqvist, Något om tolkning av pantavtal och andra säkerhetsavtal, s. 295–297. Jfr Fohlin, 
Avtalstolkning, s. 12; Lehrberg, Avtalstolkning, s. 22–27, som noterar skillnaden mellan de hänsyn som är 
relevanta vid tolkning och utfyllning (dispositiv rätt); Vahlén, Avtal och tolkning, s. 193. Jfr dock Ramberg 
& Ramberg s. 160. 
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överväganden i princip därhän. Detta innebär särskilt att jag inte kommer att behandla 

frågan om det finns relevant sedvanerätt eller sedvana. Visserligen skulle sedvana och 

sedvanerätt kunna svara på frågan, men en utredning skulle kräva empiriska 

undersökningar. 

 

1.5 Terminologi 
1.5.1 Pantterminologi 

Jag ska nu förklara den del av min terminologi som kanske inte är självklar. En sak som 

särskilt kan behöva påpekas är att jag skiljer mellan vad panträtten säkrar och vad 

panträtten omfattar. När jag talar om att panträtten – eller panten – säkrar en fordran avser 

jag den fordring borgenären kan ta betalt för ur panten. Skulle jag däremot säga att 

panträtten omfattar en fordran, menar jag att panthavarens borgenärsskyddade rätt att 

realisera viss egendom för att betala pantfordringen även gäller den utpekade fordringen. 

Med andra ord, en fordran panträtten omfattar är en del av pantobjektet. Synonymer till 

det senare är ”panträttens omfång” och liknande formuleringar. 

 Den fordring panträtten säkrar betecknar jag ”pantfordringen”. Principiellt sett avser 

begreppet hela kravet panten säkrar, oavsett antal fordringar. Det kan t.ex. röra sig om tre 

fordringar vilka bara har det gemensamt att de säkras av samma pant.30 I den mån det är 

osäkert om en fordran ingår i pantfordringen behandlar jag den dock ofta inte som en del 

av pantfordringen. En synonym till pantfordringen är ”det pantsäkrade kravet”.31 

Däremot skiljer jag mellan huvudfordringen och dess biförpliktelser. 

Huvudfordringen är det krav biförpliktelserna på ett eller annat sätt beror av.32 

”Huvudfordringen” avser alltså inte nödvändigtvis hela pantfordringen eller ett fall där 

det bara finns en pantfordring. Likaledes behöver termen biförpliktelse inte nödvändigtvis 

avse en fordran som inte är en del av det pantsäkrade kravet. Huvudfordringen är dock 

alltid en pantfordring i min undersökning.33  

 

 

                                                
30 Jfr Lennander s. 17, som ger sin definition av ”pantfordran”; Millqvist s. 185, som ger sin definition av 
”pantfordran”. 
31 Jfr titeln på Marthinussens bok, ”Forholdet mellom panteretten og det sikrede kravet”; Millqvist s. 185; 
Håstad, Sakrätt, s. 322, där han talar om ”[p]antsäkrad fordran”.  
32 Myrdal s. 40 f., som ger en definition av “biförpliktelse”. Jfr Walin s. 29 ff., som använder båda 
begreppen. 
33 Frågan vad som händer om biförpliktelsen men inte huvudfordringen säkras av panten ligger utanför 
undersökningens ram. 
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1.5.2 Terminologi för ändamåls- och intresseanalyserna 

I uppsatsen kommer jag att analysera olika reglers ändamål. För tydlighetens skull 

använder jag Lindskogs differentierade terminologi, om än modifierad för att bättre passa 

min undersökning. Med effekt avser jag därför en rättsregels eller rättsinstituts typiska 

inverkan på rättssubjektens handlande. Jag värderar därmed inte om effekten är önskad 

eller inte, utan konstaterar enbart att det rent faktiskt rör sig om något som påverkar olika 

rättssubjekts handlande.34 Med funktion, eller samhällelig funktion, avser jag ”i princip 

sådana effekter som kan anses vara positiva från samhällelig synpunkt och därför […] 

önskvärda”.35 Med intressen avser jag typiska partsintressen hos relevanta aktörer enligt 

en viss rättsregel.36 

 

1.6 Metod och material 
Min uppgift går ut på att klarlägga gällande rätt, varför min metod är rättsdogmatisk. Med 

rättsdogmatik menar jag att jag betraktar de rättsliga texterna – rättskällorna – såsom en 

del i ett större övergripande system, där bitarna hänger samman.37 Av de olika 

rättskällorna bör det noteras att jag i stor utsträckning beaktar rättsfall. När lagtext saknas 

är rättsfall en av de viktigaste rättskällorna, eftersom de visar på den praxis domstolarna 

faktiskt följer. Självklart kan en domstol ha tillämpat gällande rätt felaktigt, men min 

utgångspunkt är ändå att så inte är fallet. 

Med det sagt är det panträttsliga materialet splittrat. Därför florerar flera skilda 

hänsyn, vilket medför en risk att det inte går att sluta sig till en enhetlig och 

systemharmonierande lösning. En utgångspunkt i min analys är därför att olika typfall 

mycket väl kan bedömas annorlunda. Denna utgångspunkt gäller oavsett om det finns en 

till synes entydig norm eller inte, för en sådan norm kanske inte är så entydig i ljuset av 

dess ändamål, systematik och övriga källor. 

 Min metod är dock även dogmatisk i den meningen att jag i första hand ser till 

konkreta rättsregler. Därför börjar min analys i enskilda rättsregler, och jag försöker att 

så långt som möjligt lösa frågan genom att granska argument för att låta rättsreglerna vara 

tillämpliga. Till följd av rättsområdets splittrade materia är jag dock öppen för att i andra 

                                                
34 Jfr Lindskog, Preskription, s. 52. 
35 Lindskog, Preskription, s. 53. 
36 Jfr Lindskog, Preskription, s. 52 f. 
37 Kleineman, Rättsdogmatisk metod, s. 21 ff., som beskriver rättsdogmatisk metod grundläggande. Jfr 
Gräns, Decisio juris, s. 11, som kortfattat beskriver rättskälleläran. 
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hand behöva gå över till en friare analys utifrån systematik, ändamål och partsintressen.38 

Jag kommer dock att så långt som möjligt förankra en sådan analys i de konkreta reglerna, 

för att undvika risken att den annars kan leda till löst tyckande utan rättsvetenskapligt 

värde.  

Ändamålsanalysen verkar på flera nivåer. Jag analyserar ändamål som ett enhetligt 

värderingssystem, där ett rättsområdes övergripande ändamål relateras till ändamålen 

bakom enskilda rättsinstitut och rekvisit. Sättet att utvinna ändamål är dock Ekelöfskt, 

med vilket jag menar att jag utgår från att det finns vissa klara fall som en rättsregel alltid 

kan tillämpas på. De önskvärda effekterna av att tillämpa rättsregeln på de klara fallen 

kan sedan användas för att precisera regelns ändamål.39 Jag kompletterar den rent 

teleologiska analysen med ett mer intresseorienterat perspektiv, eftersom den rent 

teleologiska analysen riskerar att bli ensidig med hänsyn till att de civilrättsliga reglerna 

innebär en avvägning mellan två motstående intressen. En teleologisk analys kan annars 

legitimera att en rättsregel tillämpas på en annan parts bekostnad på ett sätt lagstiftaren 

inte tänkte sig.40 

Den dogmatiska inriktningen leder slutligen till att jag närmar mig ränta från ett 

rättsdogmatiskt perspektiv – inte ekonomiskt. Rent ekonomiska hänsyn tillmäter jag bara 

betydelse i den mån de härrör från rättskällorna.  

 

1.7 Disposition 
Undersökningen följer metoden och är indelad i två avdelningar. Den första avdelningen 

behandlar frågan om det finns en grund för att panten säkrar ränta på pantfordringen utan 

vidare i och för sig, utan hänsyn till vilken slags ränta det rör sig om. Det rör sig om en 

principiell och abstrakt analys. Avdelningen är disponerad utifrån det stegvisa analyssätt 

jag redovisade ovan under metod. 

Avdelning ett kan sägas behandla tre olika sätt att angripa frågan, nämligen 

bevispresumtioner, tolkning och utfyllning. Undersökningen är strukturerad som en 

hierarkisk genomgång vilken börjar med formella regler för att sedan behandla materiella 

regler. Den börjar därför med att behandla frågan om det finns en presumtion om 

pantförskrivningens innehåll som innebär att panten säkrar ränta på pantfordringen 

                                                
38 Jfr dock Lindskog, Kvittning, s. 54, som menar att intresseavvägningar är mer relevanta för kvittningens 
del än en teleologisk metod eftersom kvittning grundas på tradition – inte på konsekvensorienterade 
resonemang (jfr Hellner, Metodproblem i rättsvetenskapen, s. 209). 
39 Se vidare om Ekelöfs teleologiska metod, Ekelöf I s. 99–115; Lehrberg, Praktisk juridisk metod, s. 260 ff. 
40 Jfr nedan, avsnitt 3.2. Jfr Göranson, Traditionsprincipen, s. 434. 
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(avsnitt 2). Avsnitt 3 behandlar därefter tolkning, eftersom tolkning går före dispositiv 

utfyllande rätt – per definition.41 Avsnittet om tolkning granskar först ett argument från 

pantförskrivningens objektiva syfte och ett argument som angår huvudfordringens 

kontext, och går sedan vidare till frågan om det inte finns ett förhöjt krav på tydlighet vid 

tolkning av pantförskrivningar. 

Slutligen behandlar den första avdelningen frågan om det finns dispositiv rätt. Avsnitt 

4 behandlar frågan om det stadgande i FRL som angår ränta kan läggas till grund för 

dispositiv rätt. Avsnitt 5 behandlar möjligheten att skapa utfyllande rätt mot bakgrund av 

andra regler än de som finns i FRL. Undersökningen börjar i enskilda regler och slutar i 

allmänna resonemang. I avsnitt 6 går jag in på en friare systematisk-teleologisk analys, 

där jag först undersöker panträttens övergripande ändamål, för att sedan gå in på 

ändamålen med kravet att pantfordringen ska kunna identifieras. Ändamålsanalysen 

kompletteras av en analys av de olika partsintressena och deras relativa vikt, innan jag tar 

ställning i frågan om ändamålsanalysen kan besvara frågan. 

Avsnitt 7 avslutar den första avdelningen med en delslutsats för uppsatsen som helhet. 

Avsnittet sammanfattar de alternativ jag förkastat och de alternativ som skulle kunna leda 

till ett svar på frågan om panten säkrar ränta på pantfordringen utan vidare. 

I den andra avdelningen preciserar jag vilken ränta panten säkrar utan vidare, mot 

bakgrund av den första avdelningens slutsatser om grunden för att panten säkrar ränta 

utan vidare. Analysen är då konkret och inriktad på enskilda typfall. Avsnitt 8 

introducerar de närmare förutsättningarna och dispositionen för typfallsanalysen. Avsnitt 

9 behandlar legal dröjsmålsränta, avsnitt 10 avtalad dröjsmålsränta, avsnitt 11 legal 

avkastningsränta och avsnitt 12 avtalad avkastningsränta. Avsnitt 13 behandlar frågan om 

det blir någon skillnad om räntesatsen för en avtalad avkastningsränta höjs till den legala 

dröjsmålsräntans nivå. 

I avsnitt 14 avslutar jag uppsatsen genom att kort sammanfatta och reflektera över 

slutsatserna.  

  

                                                
41 Dispositiv rätt är sådan utfyllande rätt som parterna kan avtala bort, se t.ex. Lehrberg, Avtalstolkning, 
s. 22; Ramberg & Ramberg s. 33 f. 
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I Säkrar panträtten ränta utan uttrycklig 

överenskommelse? 

2 Presumtion om pantförskrivningens innehåll? 
2.1 Inledning 
Inledningsvis sade jag bara att pantförskrivningens innehåll bestäms genom antingen 

tolkning eller utfyllning. Lagrådet i förarbetena till 6:3 JB menar dock att 

pantförskrivningen kan presumeras även avse ränta på pantfordringen, vid 

gäldenärspant.42 En presumtion innebär i allmänhet att domstolen utgår från att en viss 

faktisk omständighet existerar givet att en presumtionsgrundande omständighet 

föreligger, såvida inte bevisningen mot den presumerade omständighetens existens är 

stark nog.43 Frågan om panten säkrar ränta på pantfordringen utan vidare (eller inte) kan 

därför mycket riktigt besvaras med en presumtion att parterna avtalat att panten säkrar 

ränta på pantfordringen, eller tvärtom. Huvudregeln för om panten säkrar ränta på 

pantfordringen eller inte blir då det resultat som presumeras; en annan sak är att en sådan 

huvudregel lämnar det osagt om panten säkrar ränta på pantfordringen enligt dispositiv 

rätt eller inte. Vilket stöd finns då för en sådan presumtion? 

 

2.2 Presumtion grundad på 10:1 HB? 
En presumtion att pantförskrivningen även säkrar ränta på pantfordringen utan vidare 

skulle kunna grundas på 10:1 HB, som råder pantsättaren att säkra bevisning om 

pantsättningen med hjälp av ”tvenne vittnen, […] eller […] handskrift av” panthavaren.44 

Hasselrot menar att lagrummet innebär att panthavarens uppgift om pantfordringens 

omfång presumeras vara korrekt.45 Han har en poäng, såtillvida att 10:1 HB kan medföra 

en presumtion att panthavaren innehar viss pantsättarens egendom som pant. Paragrafens 

råd till pantsättaren vore mindre nödvändigt om det är panthavaren som ska bevisa att 

pantobjektet är pantsatt till honom eller henne – i så fall bör det i stället vara panthavaren 

                                                
42 Prop. 1970:20 del A s. 237. Jfr prop. 1970:142 s. 110, som uttalar sig av vad parternas avsikt typiskt sett 
”torde” vara. Jfr dock prop. 1970:20 del B s. 307, där departementschefen snarare förefaller utgå från 
föreställningen om en form av dispositiv rätt. Uttalandet är dock otydligt. 
43 Ekelöf IV s. 88–89. Det finns även andra typer av presumtioner, men Lagrådet avsåg nog inte sådana. 
44 Hasselrot VII s. 16, som noterar att det bara är ett råd; Hasselrot, Handelsbalken, s. 1554; Håstad, Sakrätt, 
s. 285, som uttalar att kravet på vittnen eller liknande inte har betydelse för pantens giltighet. 
45 Hasselrot VII s. 16; Hasselrot, Handelsbalken, s. 1669. Jfr häremot Heuman s. 243. 
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som råds att säkra bevisning.46 Hasselrot grundar sitt resonemang även på en påstådd 

allmän princip att innehav av en sak medför en presumtion att besittarens uppgift om att 

ha förvärvat saken stämmer.47 

 Båda argumenten har dock snarare att göra med om panträtt alls finns än frågan vilket 

belopp eller vilka fordringar panten säkrar.48 Därför kan Hasselrots presumtion inte 

användas för att presumera att ränta säkras om panthavaren påstår det. I vart fall följer av 

NJA 1904 not A. 73 att någon presumtion inte gäller för det belopp panten säkrar (d.v.s., 

pantfordringens omfattning).49 

 
Käranden i NJA 1904 not A. 73 innehade ett försäkringsbrev som säkerhet och yrkade därför bättre 

rätt till visst försäkringsbelopp. Hovrätten biföll inte kärandens ändringsyrkande eftersom den ansåg 

att käranden ”icke förebragt giltig utredning om beloppet af [den säkrade] fordran”. HD fastställde 

hovrättens dom. 

 

2.3 Presumtion grundad på regler om bevisbördans fördelning? 
Civilprocessrättens regler om bevisbördans fördelning skulle kunna användas för att i 

praktiken skapa en presumtion att pantförskrivningen säkrar ränta på pantfordringen. 

Bevisbördan bestämmer nämligen vilken part som får lida av att bevisningen inte är nog 

för att styrka att en viss sakomständighet existerar.50 Resultatet liknar en presumtion på 

så vis att en icke-styrkt omständighet ändå får ligga till grund för domen.51   

Bevisbördan bestäms efter en avvägning av argumenten för och emot olika 

placeringar av bevisbördan.52 Det starkaste argumentet för att lägga bördan på 

pantsättaren att visa att panten inte säkrar ränta utgår från ursprungssannolikhet, d.v.s. en 

sannolikhet som föreligger oberoende av bevisningen i ett visst fall. Poängen med 

argumentet vore att ursprungssannolikheten för att parterna har avtalat om att panten även 

                                                
46 Ett motsatsslut. Jfr dock NJA 1991 s. 404, där HD inte nämner någon dylik presumtion, men där 
pantobjektet påstods vara en köpeskillingsfordring. 
47 Hasselrot, Handelsbalken, s. 1669, som först kommenterar frågan om det finns en presumtion att panten 
har pantsatts och därefter uttalar att panthavarens uppgift om pantfordringen ”måste af samma skäl tagas 
för god”. Antagligen tillämpar han principen analogt för pantsättningar eller så definierar han förvärv brett. 
48 Jfr Hasselrot, Handelsbalken, s. 1692, som menar att panthavaren är bevisskyldig för pantfordringens 
storlek. 
49 Jfr NJA 1900 s. 145; NJA 1928 s. 486; SvJT 1933 rf. s. 49. De tre fallen rör dock alla pantens och inte 
pantfordringens värde. Jfr även NJA 1975 s. 577, som skulle kunna tyda på att Hasselrot inte har rätt, låt 
vara att fallet rörde en annan fråga. 
50 Ekelöf IV s. 79. 
51 Jfr Ekelöf IV s. 91; Heuman, s. 113–116, som förefaller mena att bevisbörda och presumtion rör samma 
saker; Kallenberg, Svensk civilprocessrätt, s. 751–754, som skiljer mellan presumtioner och bevisbörda; 
NJA 2000 s. 521. 
52 Ekelöf IV s. 95. 
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säkrar ränta på huvudfordringen är så hög att den motiverar en omkastad bevisbörda.53 

Visserligen krävs noga räknat en empirisk undersökning för att slå fast vad 

ursprungssannolikheten är, vilket ligger utanför denna studie,54 men det förekommer att 

domstolarna grundar sina uttalanden om ursprungssannolikhet på allmän livserfarenhet.55 

Därför kan undersökningen ändå fortsätta med en icke-empiriskt grundad sannolikhets-

uppskattning – åtminstone som en preliminär hypotes. Jag antar då att det finns en hög 

allmän sannolikhet för att parter avtalar att panten även säkrar ränta på pantfordringen, 

vilken jag grundar på uppskattningen att parter i allmänhet avtalar om att panten även 

säkrar ränta.56 Med hög ursprungssannolikhet för att parterna avtalar att panten säkrar 

ränta på pantfordringen avser jag nämligen att sannolikheten för att parterna avtalar att 

panten säkrar ränta är så hög att man i vart fall kan säga att så typiskt sett sker.57 Till det 

kommer att bankernas pantförskrivningar med näringsidkare ofta är generella, varför 

även de säkrar ränta.58 

Det saknas andra starka argument för att bevisbördan skulle ligga på den som förnekar 

att panten säkrar ränta på pantfordringen. Argument som utgår från den relevanta 

civilrättsliga regelns syfte kan bara ensamma kasta om bevisbördan i speciella fall.59 Som 

jag vidare kommer att diskutera nedan tar syftena och ändamålen i princip ut varandra.60 

En pantförskrivning är inte heller någon särskilt förmånlig reglering för endera parten i 

och för sig. De rättigheter och det skydd panten ger är i och för sig förmånliga, men bara 

”särskilt förmånlig[a]” om pantsättningen är en benefik rättshandling.61 Bevissäkrings-

argument talar som helhet för att bevisbördan skulle ligga på parten som hävdar att panten 

säkrar ränta på pantfordringen utan vidare.62 

                                                
53 Ekelöf IV s. 136–138, som definierar begreppet och ger vissa grundläggande principer; Heuman s. 434. 
54 Ekelöf IV s. 138, som menar att en erfarenhetssats bör kunna bestämmas tillförlitligt. Jfr Heuman s. 439 f. 
55 Heuman s. 439 f.; Ekelöf IV s. 138, som uttalar att ursprungssannolikhet ofta bygger på domares allmänna 
livserfarenhet. 
56 Se t.ex. NJA 1900 s. 145; NJA 1912 s. 122; NJA 1956 s. 739; NJA 1972 s. 439; RIC 1/95. Jfr, för dansk 
del, t.ex. UfR 1886.366. 
57 Doktrinen preciserar inte vad som är en ”hög” ursprungssannolikhet (se t.ex. Ekelöf IV s. 138–145; 
Heuman s. 434 f.), och flera rättsfall är inexakta (se t.ex. NJA 1986 s. 470; NJA 2000 s. 521). I andra fall 
synes HD dock utgå från ett förhållande i form av huvudregel-undantag, se t.ex. NJA 1989 s. 215 där HD 
beskriver ett förhållande så att det bara är ett ”undantagsfall” eller att förhållandet ”normal inte” 
förekommer. Även i NJA 1975 s. 657 hänför sig HD till de normala förhållandena och vad som ”typiskt 
sett” sker. Möjligen pekar dock NJA 1962 s. 770 mot en lägre tröskel genom HD:s tal om ”risk”. 
58 Lennander, Kredit och säkerhet, s. 85 och 88–89, som redogör för vissa vanliga formulär. Jfr 
SOU 1974:83 s. 185, som anmärker att generalpantklausuler ”förekommer fortfarande regelbundet”. 
59 Ekelöf IV s. 100–102. Jfr Heuman s. 130 och 165. 
60 Se nedan, avsnitt 6.5 och 6.6. Jfr Ekelöf IV s. 97, som noterar de problem en regel med flera syften 
skapar. 
61 Jfr Ekelöf IV s. 103–104, som diskuterar när en regel är särskilt förmånlig. 
62 Se nedan, vid not 65 och framåt. 
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 Kan då bevisbördan över huvud taget fördelas med stöd av ursprungssannolikhet? 

Svaret på frågan är principiellt sett jakande. I NJA 1989 s. 215 tillmätte HD en hög 

ursprungssannolikhet avgörande betydelse vid fördelningen av bevisbördan.63 

 
I fallet hade en person anlitat en bokföringsbyrå, dels som näringsidkare, dels som privatperson. 

Parterna tvistade om bokföringsuppdraget skedde till fast pris eller på löpande räkning. HD menade att 

det låg på beställaren att visa att parterna hade avtalat om ett fast pris.  

 

Domstolens slutsats i NJA 1989 s. 215 utgår från en hög ursprungssannolikhet att parterna 

inte hade avtalat om fast pris. HD uttalar nämligen att vid bokföringsuppdrag ”saknas 

ofta möjligheter att i förväg bedöma hur omfattande och komplicerat arbetet kommer att 

bli”. Domstolen använder i sina domskäl ordet ”ofta”, vilket betecknar en 

sannolikhetsuppskattning. Med andra ord menar domstolen att parterna vid de allra flesta 

bokföringsuppdrag inte kan komma överens om ett tillfredsställande fast pris. I 

domskälen refererar HD även ett yttrande från Föreningen Auktoriserade Revisorer 

(FAR). Enligt yttrandet ”torde [vidare] avtal om fast pris, i den mån de förekommer på 

detta område, ingås i skriftlig form och med en specificering av förutsättningarna för att 

det avtalade fasta priset skall gälla”. Frasen ”i den mån de förekommer” är även det ett 

uttalande om sannolikhet, eftersom orden implicerar att avtal om fast pris inte är vad som 

oftast förekommer, låt vara att FAR inte var helt säker. Det finns föga anledning att 

reservera sig så uttryckligt mot förekomsten av avtal om fast pris om sådana avtal i princip 

alltid förekommer.64  

Fördelningen av bevisbördan kan alltså grundas på ursprungssannolikhet, i vart fall 

om ursprungssannolikheten är hög.65 Två argument talar emot att låta en hög 

ursprungssannolikhet för att parter avtalar att panten även säkrar ränta på pantfordringen 

bestämma bevisbördans placering. Det första argumentet är att den part som påstår 

existensen av ett avtal med visst innehåll ska bevisa sitt påstående; ett 

                                                
63 Att man alls kan ta hänsyn till ursprungssannolikhet, se Heuman s. 431 och 459. Jfr Ekelöf IV s. 137 f., 
som antar att så är fallet. 
64 Jfr Heuman s. 431, som talar mer i termer av sedvänja; NJA 1951 s. 1. Reservationen är tydligare i FAR:s 
yttrande i sig, men jag bortser från det då det är HD:s uppfattning som är viktig. Slutsatsen stöds i mindre 
mån av NJA 1986 s. 470, där HD visserligen bestämde bevisbördan på dogmatisk grund enligt huvudregeln 
vid försäkringstvister (Ekelöf IV s. 150), men tog hänsyn till ursprungssannolikheten vid bestämningen av 
beviskravet. Argumenten för bevisbördans fördelning och beviskravets höjd är nämligen desamma (jfr 
Ekelöf IV s. 142 ff.). 
65 Frågan när en ursprungssannolikhet är hög eller låg är inte relevant för framställningen, eftersom jag 
antog att ursprungssannolikheten för att parter avtalar att panten även säkrar ränta på pantfordringen är hög. 
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bevissäkringsargument.66 Det andra är även det ett bevissäkringsargument, och går ut på 

att det generellt sett är enklare för motparten att styrka att parterna har avtalat att panten 

säkrar ränta än motsatsen. Ibland är motsatsen t.o.m. omöjlig att bevisa. Huruvida det 

andra argumentet är relevant beror dock på det enskilda fallet.67 

 Hur viktar HD dessa två argument mot ursprungssannolikhetsargumentet? I NJA 1975 

s. 577 lät HD inte ursprungssannolikheten kasta om bevisbördan, utan höll istället fast 

vid huvudregeln att käranden var bevisskyldig för såväl fordringens existens som dess 

belopp.68 

 
I fallet innehade käranden en fastighetsinteckning på visst belopp, och påstod sig ha en fordran på 

samma belopp. Inteckningen beviljades år 1953, men överlämnades till käranden ”mer än ett 

decennium” därefter. HD menade att bara inteckningen inte kastade om bevisbördan. 
 

HD:s bedömning av det konkreta fallet kan tyckas medföra att NJA 1975 s. 577 inte är 

relevant. I domskälen uttalar HD att det ”typiskt sett […] icke [föreligger] någon 

sannolikhet” för att en borgenär skulle nöja sig med bara en inteckning som är äldre än 

hans eller hennes fordring. Uttalandet kan förstås som att det i fallet saknades 

ursprungssannolikhet för att en borgenär aldrig skulle nöja sig med enbart inteckningen 

(d.v.s., att ursprungssannolikhet helt saknas). Uttalandet kan dock även förstås så att HD 

bara menade att sannolikheten var så låg att den inte var värd att beakta. Oavsett vilken 

tolkning som är riktig leder båda tolkningarna till att HD behandlar något annat än en hög 

ursprungssannolikhet för att en borgenär skulle nöja sig med enbart inteckningen. Fallet 

rör alltså en annan slags ursprungssannolikhet än den jag inledningsvis antog förelåg 

(d.v.s., en hög ursprungssannolikhet för ett visst rättsfaktums existens). 

Emellertid uttalar domstolen även att man ”[m]öjligen” kan avvika från principen att 

borgenären ska styrka försträckningen ”för fall, där borgenären åberopar innehavet av ett 

skuldebrev”. HD tvekar alltså på om en sådan ursprungssannolikhet någonsin kan väga 

tyngre än bevissäkringsargumenten,69 trots att man nog kan anta att ursprungs-

sannolikheten för att borgenären har en fordran typiskt sett är hög om borgenären har ett 

                                                
66 Ekelöf IV s. 107, 109 och 110 f., som behandlar argumentet; Heuman s. 225–229. Jfr Heuman s. 305; 
NJA 2001 s. 177. 
67 Heuman s. 269–275. 
68 Ekelöf IV s. 109. Jfr Heuman s. 225–229, som talar specifikt om avtal. Jfr NJA 1989 s. 215; NJA 2001 
s. 177; NJA 2005 s. 205; NJA 2006 s. 120. 
69 Se ovan, not 68. 
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skuldebrev på fordringen.70 Domstolens tvekan tyder på att ursprungssannolikhet väger 

lätt i jämförelse med bevissäkringsargumenten. 

 Det går dock inte att dra säkra slutsatser från enbart ett fall, särskilt då NJA 1975 

s. 577 är speciellt genom att inteckningen var så gammal. Heuman förefaller emellertid 

påstå att fallet innebär att inte ens den höga ursprungssannolikhet för att en fordran 

existerar som följer med ett skuldebrev är nog för att kasta om bevisbördan.71 Enligt min 

mening går en sådan slutsats för långt. HD tar nämligen inte ställning till den fråga 

Heuman använder rättsfallet för. Domstolen tvekar visserligen om ett skuldebrev i 

allmänhet skulle kunna kasta om bevisbördan, men den avfärdar inte heller möjligheten. 

Istället uttalar HD följande: 

 
”Även om man antager, att innehavet av ett skuldebrev normalt har en bevisbördeomkastande verkan 

i angivet hänseende, synes det emellertid icke böra tillerkännas en sådan effekt också i ett fall som det 

förevarande [min kurs.], där skuldebrevet utgöres av en med inteckningsmedgivande försedd handling, 

som utfärdats och intecknats mer än ett decennium innan den enligt borgenärens påstående skulle ha 

till honom överlämnats som bevis om fordran.” 

 

Av den kursiverade skrivningen framgår att domstolen nöjer sig med att lösa problemet i 

det enskilda fallet. Den tar inte ställning till den allmänna frågan.72 Med det sagt visar 

dock NJA 1975 s. 577 ändå på svårigheterna med att kasta om bevisbördan enbart på 

grund av ursprungssannolikhet, låt vara att fallet inte angår pantförskrivningar. Även 

avsaknaden av en större mängd fall om ursprungssannolikhet talar för att argumentet 

väger mindre tungt.73 

 Slutsatsen blir därför att det inte går att ställa upp en huvudregel som kastar om 

bevisbördan vid tvist om pantförskrivningens innebörd så att ränta i regel skulle säkras 

av panten. Sannolikt sett kan så dock ske i undantagsfall.74 

                                                
70 Jfr Ekelöf IV s. 141, som uttalar att så är fallet om skuldebrevet är skriftligt och undertecknat av 
gäldenären. Notera dock att Ekelöf även lägger vikt vid kausalitetsperspektivet. 
71 Heuman s. 433, som ordagrant säger att ”HD har valt att inte uppställa en bevisbörderegel som innebär 
att ett skuldebrev utgör en presumtion för den påstådda fordringen”. Jfr Ekelöf IV s. 141. Observera dock 
att Heumans uttalande är en del av ett resonemang kring omständigheter som kan ha betydelse för såväl 
bevisbördan som bevisvärderingen, där NJA 1975 s. 577 bara var ett exempel. 
72 Jfr RH 2003:43, där hovrätten – som kände till NJA 1975 s. 577 – lät ett skuldebrev kasta om bevisbördan. 
73 Heuman s. 430 f., som noterar att HD i få fall tillmäter ursprungssannolikheten bevisbördegrundande 
betydelse. Jfr Heuman s. 432, som redogör för antagandet att ursprungssannolikhet inte är en stark faktor. 
74 Därför går jag inte in på om ursprungssannolikheten skulle kunna påverka fördelningen av bevisbördan 
eller grunda en presumtion.  
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 Det är alltså tveksamt om en relevant presumtion att pantförskrivningen innebär att 

panten säkrar pantfordringens ränta skulle kunna grundas de lege lata.75 

 

3 Tolkning av pantförskrivningen? 
3.1 Tolkningens förutsättningar 
En pantförskrivnings innehåll bestäms delvis genom tolkning, som jag sade ovan, varför 

panten skulle kunna säkra ränta på pantfordringen genom tolkning av pantförskrivningen. 

Tolkning handlar om att förstå avtalstexten i sig, till skillnad från utfyllning, som handlar 

om att ge pantförskrivningen ett innehåll med hjälp av dispositiva regler.76 Vid 

avtalstolkning tas hänsyn till samtliga tolkningsdata för att fastställa ett avtals innebörd.77 

Min undersökning riktar sig dock in på extremfallet där tolkningsdata i princip 

saknas.78 Den följande analysen berör därför bara fallet att det av pantförskrivningen bara 

framgår att panten säkrar kapitalbeloppet. Hur en tidigare tolkare kom fram till ett sådant 

tolkningsresultat är mindre viktigt, då analysen kommer att vara abstrakt och principiell. 

Till följd av detta antagande om pantförskrivningens innebörd är det problematiskt att 

försöka besvara frågan om panten säkrar ränta på pantfordringen genom tolkning. 

Trots bristen på klargörande tolkningsdata i själva pantförskrivningen, skulle två 

argument möjligen kunna leda till att pantförskrivningen innebär att panten säkrar ränta 

på pantfordringen: dels ett argument hänförligt till pantförskrivningens objektiva syfte, 

dels ett argument hänförligt till pantförskrivningens sammanhang i form av huvud-

fordringens rättsliga grund. Mot detta står möjligen ett argument för en restriktiv tolkning 

grundat på kravet att pantförskrivningen ska hänvisa till en identifierbar fordran. 

 Utredningen behandlar domar från såväl AD som de allmänna domstolarna. AD:s 

domar är relevanta eftersom AD är högsta instans på sitt område, och eftersom den ändå 

                                                
75 Möjligen skulle relevanta avtalsrättsliga regler kunna grunda en presumtion, särskilt då avtalsrättens 
regler om verkan av passivitet. Jag har emellertid inte funnit någon sådan relevant regel. T.ex. kan varken 
NJA 2006 s. 638 eller en analog tillämpning av 21 § HagL lösa problemet, eftersom undersökningens fall 
saknar en bekräftelse. Möjligen kan en regel motiveras med allmänna avtalsrättsliga överväganden, men 
jag tänker inte gå in på sådana mer diffusa alternativ om det inte är nödvändigt (jfr Lehrberg, Avtalsrättens 
grundelement, s. 53 och 283; Lehrberg, Avtalstolkning, s. 261). 
76 Adlercreutz II s. 15 f.; Lehrberg, Avtalstolkning, s. 16 och 20–26. Jfr Ramberg & Ramberg s. 160. 
77 Adlercreutz II s. 17; Lehrberg, Avtalstolkning, s. 21–23; Vahlén, Avtal och tolkning, s. 190. Jfr Ramberg 
& Ramberg s. 161. Observera att jag i princip förbigår subjektiva tolkningsdata, då sådana saknas i det 
extremfall analysen behandlar.  
78 Jfr prop. 1970:142 s. 110, där departementschefen uttalade att avsikten vid pantförskrivning ”torde […] 
i allmänhet vara att pantförskrivningen omfattar även rätten till ränta”; prop. 1970:20 del A s. 237, där 
Lagrådet uttalade att frågan om en fastighet häftar för ränta i första hand får avgöras ”med ledning av 
innehållet i pantförskrivningen”; Walin s. 30, som hänvisar till ”vanliga tolkningsregler”.  
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tolkar just avtal. Min utgångspunkt är därför att allmänna regler om avtalstolkning är 

tillämpliga även på de avtal AD tolkar.79 Med det sagt kan AD:s sätt att tolka avtal uppvisa 

en del särarter, eftersom AD är en specialdomstol med en speciell sammansättning som 

tolkar speciella avtalstyper (t.ex. kollektivavtal).80 I den mån sådana särarter är relevanta 

påpekar jag dem.81 

 

3.2 Argument från pantförskrivningens objektiva syfte 
Arnholm framför ett argument som skulle kunna användas för att gå utöver vad som följer 

av pantförskrivningen i och för sig. Han menar att den naturligaste rimliga tolkningen 

vore att panträtten i förhållandet mellan parterna omfattar alla deras mellanhavanden, 

eftersom panträtten ska säkra mot förluster p.g.a. brister i gäldenärens personliga 

ekonomi.82 Det framgår inte om Arnholm tolkar pantförskrivningen eller om han försöker 

motivera en dispositiv rättsregel. För undersökningens del spelar det mindre roll, eftersom 

Arnholms argument ändå kan diskuteras som ett tolkningsargument. 

 Överfört till tolkning av pantförskrivningar utgår Arnholms argument från 

pantförskrivningens objektiva syfte.83 Med objektivt syfte avser jag i princip ett argument 

som går ut på att pantförskrivningen ska tolkas på ett visst sätt därför att en sådan tolkning 

stämmer överens med vad som följer av det syfte som framgår av objektiva tolkningsdata, 

såsom en klausuls lydelse.84 I det extremfall undersökningen berör skulle det dock gå 

utöver ordalydelsen att låta pantförskrivningen även säkra ränta. Kan då tolkaren gå 

utöver pantförskrivningens ordalydelse med stöd av dess objektiva syfte?85 

 I två rättsfall har HD använt ett syftesargument för att sträcka ett åtagande utöver vad 

som skulle ha följt av bara ordalydelsen. I det ena, NJA 1974 s. 526, skapade HD en helt 

ny förverkandeklausul. 

 

                                                
79 Jfr Adlercreutz II och Lehrberg, Avtalstolkning, vilka båda behandlar även domar från AD; Holke, 
Olauson, Medbestämmandelagen. Med kommentar, s. 197 ff., som menar att kollektivavtal ska tolkas på 
ett särskilt sätt, men som ändå synes utgå från vanliga avtalstolkningsregler. 
80 Glavå, Hansson, Arbetsrätt, s. 110–115. Jfr Rimsten, Arbetsdomstolen och lagstiftaren s. 18 f. 
81 Jfr Agell SvJT 1995 s. 746; Holke, Olauson, Medbestämmandelagen. Med kommentar, s. 198 f. 
82 Arnholm s. 56. 
83 Jfr Lehrberg, Avtalstolkning, s. 140; Adlercreutz II s. 63 f. och 66. 
84 Jfr Lehrberg, Avtalstolkning, s. 140–146 och 147 f. 
85 Att en avtalstolkare alls kan använda argument från det objektiva syftet som tolkningsdatum är nog inte 
omtvistat, se t.ex. NJA 1991 s. 319; NJA 2010 s. 559, HD:s domskäl punkt 9. 
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Parterna hade slutit ett handpenningsavtal för att ge säljaren säkerhet att ett planerat fastighetsköp 

skulle genomföras. Emellertid ändrade sig den presumtiva köparen och ville inte genomföra köpet. 

Avtalet saknade en klausul om att handpenningen skulle vara förverkad i sådana fall. 

 

Enligt min mening skapade HD klausulen mot bakgrund av handpenningsavtalets syfte.86 

HD inledde sitt tolkningsresonemang med att redogöra för avtalets syfte, vilket inte skulle 

uppnås om handpenningen inte förverkades vid köparens beslut att avbryta köpet. I brist 

på andra omständigheter ansåg HD därför att ”parterna utgått från att handpenningen 

skulle vara förverkad”. 

Möjligen kan man mena att HD snarare fyllde ut avtalet med en presumtionsregel 

(eller liknande) än tolkade det i enlighet med dess syfte, eftersom HD dels skapade en 

helt ny klausul, dels noterade att ”annat ej visats” om parternas avsikt (d.v.s., parternas 

avsikt var inte att avvika från dispositiv rätt).87 Enligt min mening lägger ett sådant 

resonemang för stor vikt vid HD:s sistnämnda skrivning, som snarare är en helgardering. 

I vart fall fråntar inte skrivningen den vikt HD ändå lagt vid avtalets syfte. Inte heller i 

övrigt förtar argumentet om utfyllande rätt syftet dess avgörande betydelse i fallet.88 HD 

gick här alltså utöver ordalydelsen med stöd av syftet. 

Även det andra fallet, NJA 2015 s. 741, stödjer tesen att syftet kan användas för att gå 

utöver ordalydelsen – låt vara att resultatet i fallet snarare blev en extensiv tolkning. 

 
Svaranden var tidigare anställd hos käranden, och delägare i kärandens moderbolag genom ett 

Partneravtal. Avtalet löpte ut och ersattes av ett nytt som svaranden aldrig gick med i. Därefter 

upphörde svarandens anställning. Käranden väckte senare talan med stöd av en 

konkurrensbegränsningsklausul i det overksamma Partneravtalet. HD förklarade att konkurrens-

begränsningsklausulen var tillämplig trots att Partneravtalet hade upphört att gälla. 

 

HD konstaterade tidigt i sina domskäl att avtalets ordalydelse inte svarade på frågan om 

konkurrensbegränsningsklausulens verkan kunde utsträckas i tiden för att täcka 

situationer som avtalet inte omfattade p.g.a. att det hade upphört.89 Därefter gick 

domstolen vidare och konstaterade att syftet med den skadeståndsskyldighet som skulle 

följa på brott mot konkurrensbegränsningsklausulen talade för att klausulen skulle gälla 

                                                
86 Jfr Lehrberg, Omförhandlingsklausuler, s. 187, som tolkar fallet på samma sätt; Victorin & Hager s. 103. 
87 Jfr Hellner, Hager, Persson, Speciell kontraktsrätt II. Kontraktsrätt, 1 häftet. Särskilda avtal, s. 41 f., som 
dels förefaller vilja generalisera HD:s slutsats mer, dels talar om en presumtion. 
88 Det saknas vidare mening att fästa avgörande betydelse vid skillnaden mellan tolkning och utfyllning 
här. HD:s argumentering utgår från avtalets syfte – beteckningen är av mindre betydelse. 
89 HD:s domskäl punkt 12. 
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trots att avtalet hade upphört.90 HD avgjorde sedan frågan visserligen med stöd av 

klausulens syfte, dess rimliga funktion och avtalsparternas intresse, men av allt att döma 

var emellertid just det objektiva syftet den viktigaste faktorn. Klausulens rimliga funktion 

är ett slags syftesargument eftersom det utgår från klausulens avsedda verkan. HD 

använde vidare intresseargumentet bara för att avfärda invändningen att 

skadeståndsskyldigheten, tillämpad enligt sitt syfte, skulle bli för betungande. 

Huvudgrunden för HD:s tolkningsresultat var därför just klausulens objektiva syfte. 

 HD har alltså använt syftesargument för att såväl utsträcka en befintlig klausuls 

verkan som att skapa nya klausuler. Frågan är dock hur långt tolkningsutrymmet sträcker 

sig. Jag återgår därför till fallen jag nyss behandlade. 

 I NJA 1974 s. 526 begränsade HD klausulens verkningar till att bara omfatta vissa 

konkreta kostnader säljaren haft, mot bakgrund av formkravet vid fastighetsköp. 

Förverkandet avsåg alltså inte hela handpenningen.91 Någon liknande begränsning skedde 

inte i NJA 2015 s. 741, som inte rörde fastighetsköp. HD utökade dock klausulen bara i 

den mån det krävdes för att klausulen skulle ”fylla någon rimlig funktion”. Tillämpningen 

av syftesargumentet i fallen ser därför ”restriktiv” ut, vid första anblick; domstolen 

använder bara det objektiva syftet för att uppfylla det som nödvändigtvis följer av syftet. 

 Tesen att HD använder det objektiva syftet restriktivt stöds av att HD i allmänhet 

tenderar vara restriktiv när den använder det objektiva syftet. En sådan allmän tendens 

syns i de fall då resultatet av HD:s tolkning håller sig inom ordalydelsen (låt vara att 

ordalydelsen i sådana fall är vag, mångtydig, eller på annat sätt oklar). I t.ex. NJA 1998 

s. 364 använde HD syftet för att tillse att ett avtal inte blev meningslöst, men inte mer än 

så.92 

 NJA 1997 s. 86 skulle kunna tala emot att HD använder det objektiva syftet restriktivt. 

I fallet tvistade parterna om tolkningen av ett skuldebrev. Räntan enligt skuldebrevet var 

från början bestämd, och kredittiden var fem år. Räntan hade sedan höjts enligt en klausul 

så att den inte blev fullt betald under den ursprungliga kredittiden. HD menade att 

skuldebrevet skulle tolkas så att borgenären kunde kräva betalning för ränta även efter 

kredittidens utgång.93 Tolkningen förefaller extensiv. Emellertid ändrar inte fallet min 

                                                
90 HD:s domskäl punkt 13. 
91 Jfr Lehrberg, Omförhandlingsklausuler, s. 187. 
92 Jfr även AD 2009 nr 33, där AD tolkade ett kollektivavtal extensivt, bl.a. för att förhindra att en därur 
härrörande skyldighets omfattning skulle bli ”ytterst begränsad”. 
93 Rättsfallet är även oklart såtillvida att HD anförde egna domskäl, samtidigt som den fastställde hovrättens 
domslut, enligt vilket hovrätten fastställde tingsrättens dom. Sannolikt sett rör det sig om ett förbiseende 
från HD:s sida. 
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slutsats, då HD snarare reducerade andra avtalsbestämmelser än tolkade en viss klausul 

extensivt.  

När HD använder det objektiva syftet tillsammans med andra omständigheter brukar 

resultatet även då bli en restriktiv – eller i vart fall inskränkt – tolkning i förhållande till 

ordalydelsen.94 I NJA 1997 s. 382 använde HD bl.a. syfte, ordalydelse och systematik för 

att stanna vid tolkningen att en klausul inte innebar ett efterställningsavtal.95 HD:s 

tolkning i NJA 2012 s. 597 baserades bl.a. på den omtvistade klausulens typiska syfte och 

var noga räknat extensiv. Den omtvistade klausulen gavs dock en inskränkt verkan i 

förhållande till dispositiv rätt. Även NJA 2012 s. 3 passar in här. I fallet hänförde sig HD 

till ”en naturlig och rimlig tolkning”. Ett sådant uttalande implicerar en bedömning av det 

objektiva syftet, då ”naturligheten” och ”rimligheten” av ett visst tolkningsresultat måste 

jämföras med en tänkt måttstock. Syftet måste vara denna måttstock, eftersom det ger ett 

mål klausulen kan jämföras med.96 

I viss mån avviker RH 2007:32 från denna tematik eftersom hovrätten inte tillämpade 

den omtvistade klausulen restriktivt, utan snarare direkt, mot bakgrund av bl.a. syftet. 

Fallet avviker dock inte så markant att trenden inte finns.97 

Tendensen till en restriktiv (eller försiktig) användning av syftet blir mer uppenbar i 

ljuset av antalet fall då HD gått utöver ordalydelsen med stöd i klausulens eller avtalets 

syfte (tre).98 Fallen då HD i allmänhet inskränker eller håller sig inom ordalydelsen trots 

argument utifrån avtalets syfte är nämligen långt fler.99 

Denna ”tendens” avgör inte frågan om HD använder en klausuls objektiva syfte 

restriktivt eller inte, särskilt som tendensen är tveksam statistiskt sett; urvalet är för litet. 

Tendensen pekar dock mot att HD använder en klausuls objektiva syfte restriktivt. Därför 

menar jag att HD inte använder en klausuls objektiva syfte för att uppnå mer än vad som 

är absolut nödvändigt för att uppfylla de krav som följer av klausulens objektiva syfte; 

                                                
94 Jfr NJA 2015 s. 862, HD:s domskäl punkt 22, där den restriktiva tolkningen följde av effekterna av den 
omtvistade klausulen, som handlande om preskription. 
95 Med efterställningsavtal avsåg HD nog ett avtal om att en viss fordring bara ska få betalt efter andra 
fordringar. Fallet avgjordes dock före 18 § första stycket andra meningen FRL kom till (meningen infördes 
av lagen (1996:769) om ändring i förmånsrättslagen (1970:979), se prop. 1995/96:5 s. 139–141).  
96 Se även AD 2009 nr 35, där AD stannade för en inskränkt tolkning mot bakgrund av den omtvistade 
klausulens syfte och en oklar ordalydelse. 
97 Ett annat svårkategoriserat fall, NJA 2013 s. 253, lämnar jag därhän. I fallet kan HD sägas ha tillämpat 
en preskriptionsklausul extensivt, delvis mot bakgrund av att dess syfte vore identiskt med syftet bakom 
den tvingande regel den anslöt sig till. Fallet rörde därför snarare tolkning i ljuset av tvingande rätt än 
tolkning i ljuset av en klausuls objektiva syfte. 
98 Utöver NJA 1974 s. 526 och NJA 2015 s. 741 kan jag bara nämna NJA 1992 s. 439. 
99 Utöver de tidigare nämnda fallen finns även NJA 1989 s. 705 I och II, NJA 1995 s. 197 samt AD 1981 
nr 143. 
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HD lägger inte mer vikt vid det objektiva syftet än som är strikt nödvändigt.100 Istället 

bildar ordalydelsen utgångspunkten och därmed huvudunderlaget för klausulens eller 

avtalets innebörd vid s.k. objektiv tolkning.101,102 

Slutsatsen att HD inskränker sig till de tolkningar som är nödvändiga för att uppnå det 

objektiva syftet med en klausul svarar dock inte på frågan om en tolkning i enlighet med 

det objektiva syftet kan leda till att panten säkrar ränta på pantfordringen trots att så 

uttryckligen inte står i pantförskrivningen. Frågan hur syftet definieras kvarstår nämligen. 

Som dock framgår av behandlad rättspraxis måste tendensen vara att syftet definieras 

restriktivt, och bara håller sig till det nödvändigaste för att ge en klausul dess praktiska 

funktion. Något annat skulle inte stämma med domstolarnas restriktiva praxis, för då 

skulle tolkaren kunna bortse från rättspraxis genom att definiera syftet bredare än vad 

som nödvändigtvis följer av ett avtals bestämmelser. Arnholms syftesargument är alltså 

för långtgående; syftet måste relateras till vad som faktiskt står i pantförskrivningen. 

Min slutsats blir därför att pantförskrivningens syfte att säkra mot brister i gäldenärens 

betalningsförmåga kan användas för att utsträcka panten till att även säkrar ränta. Men, 

det får då bara röra sig om sådan ränta som nödvändigtvis måste säkras för att 

pantförskrivningen ska säkra det som framgår av den (här: kapitalbeloppet). En annan 

tolkning vore mer långtgående än nödvändigt för att säkra mot brister i gäldenärens 

betalningsförmåga avseende just kapitalbeloppet, vilket är den enda fordring som 

uttryckligen har säkrats i vårt fall. 

 

3.3 Huvudfordringens kontext 
Ett annat tolkningsargument än det som utgår från pantförskrivningens syfte vore att ta 

fasta på att den pantsäkrade huvudfordringen existerar i en kontext där även ränta finns 

med som ett accessorium. Argumentet går ut på att pantförskrivningen ska förstås så att 

panten säkrar biförpliktelser som gäller enligt huvudfordringens kontrakt, eftersom 

pantförskrivningen hänvisar till huvudfordringen. Flera hypotetiska fall skulle kunna 

                                                
100 Jfr Lehrberg, Omförhandlingsklausuler, s. 188, som noterar att HD har en ”stark benägenhet” att ”backa 
upp” en klausuls syfte med påföljder, men som inte säger hur långtgående dessa påföljder blir. 
101 Ramberg & Ramberg s. 161; Vahlén, Avtal och tolkning, s. 250 f. Jfr Adlercreutz II s. 39 f.; Lehrberg, 
Avtalstolkning, s. 140, som lägger vikt vid om en klausuls språkliga innebörd är klar; Ussing, Aftaler, 
s. 421–423. 
102 Slutsatsen är inte starkare vid just pant. Visserligen reducerade HD pantförskrivningarnas ordalydelse i 
NJA 1923 s. 258 och NJA 1930 s. 65 (jfr Millqvist, Något om tolkning av pantavtal och andra 
säkerhetsavtal, s. 283–285), men fallen rörde generella pantförskrivningar. Särskilda hänsyn gör sig 
gällande vid generella pantförskrivningar, varför pantförskrivningar som inte är generella inte utan vidare 
kan tolkas som om de vore generella (SOU 1974:83 s. 186 f. Jfr prop. 1975/76:81 s. 145 f.). 
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hålla sig inom förutsättningarna för det extremfall undersökningen behandlar, d.v.s. fallet 

att det av pantförskrivningen enbart framgår att panten säkrar huvudfordringen. Ett 

exempel är fallet att det av pantförskrivningen framgår att panten gäller till säkerhet för 

”försträckningen enligt parternas avtal den 10 december 2017” samtidigt som parterna 

inte avtalat bort legal dröjsmålsränta i försträckningsavtalet.103 

 Kan då tolkaren av en pantförskrivning ta hänsyn till andra avtal som kontext? I 

AD 2005 nr 84 tog domstolen hänsyn till andra avtal som kontext vid tolkningen. 

Emellertid är frågan hur relevant fallet är här. I fallet fanns dels ett allmänt kollektivavtal, 

dels ett tillhörande speciellt kollektivavtal för vissa verksamheter. Parterna tvistade om 

innebörden av bestämmelser i det speciella kollektivavtalet. 

AD menade att det allmänna kollektivavtalets bestämmelser kan vara relevanta 

tolkningsdata även om de inte är direkt tillämpliga. Enligt AD kunde man anta att avsikten 

är att två klausuler har samma innebörd, när en bestämmelse ordagrant hämtats från ett 

avtal till ett annat. Min studies fall handlar dock inte om bestämmelser som har hämtats 

från olika avtal, utan om två skilda avtal vilka har en funktionell koppling men 

fullständigt annorlunda klausuler. Därför framgår inte mer av AD 2005 nr 84 än att andra 

avtal kan vara tolkningsdata.104 

 När det däremot gäller den närmare bedömningen av hur andra avtal kan spela roll 

vid tolkningen är nog AD 2009 nr 25 mer relevant än AD 2005 nr 84. 

 
Ett bolag bundet av ett kollektivavtal, ”bussbranschavtalet”, övertog genom upphandling verksamhet 

och arbetstagare som hade varit bundna av ett annat kollektivavtal, ”trafikavtalet”. I bussbranschavtalet 

fanns en bestämmelse om att arbetstagare som inträdde i avtalet skulle få behålla semesterdagar som 

översteg semesterlagens (1977:480) antal. Tvisten gällde om arbetstagarna hade rätt till trafikavtalets 

semesterdagar, även efter att bussbranschavtalet började tillämpas på dem. 

 

AD kom fram till att bolaget inte hade brutit mot bussbranschavtalet genom att ge 

arbetstagarna färre semesterdagar än arbetstagarna skulle ha haft rätt till enligt 

                                                
103 Observera att jag förbigår frågan om tolkning med hänsyn till innehållet i andra avtal är detsamma som 
tolkning med hänsyn till bestämmelser i samma avtal, s.k. systematisk tolkning (Lehrberg, Avtalstolkning, 
s. 126 och 151 f.). Enligt min mening finns en skillnad, eftersom det är ett medvetet val från parternas sida 
att låta en pantförskrivning vara separat (notera att det finns regler om när ett eller flera avtal föreligger på 
andra håll i den allmänna avtalsrätten, se t.ex. NJA 1942 s. 653; NJA 1961 s. 380. Jfr NJA 2001 s. 138. 
Kontraktets identitet kan dock bero av den enskilda rättsregeln, varför sådana fall är mindre relevanta för 
undersökningen). 
104 Samma slutsats följer även av AD 2014 nr 81, där AD menar att man vid fastställande av ett avtals 
innebörd får ta hänsyn till sådana avtal som avtalet träffades mot bakgrund av. 
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trafikavtalet. Förhållandena enligt ett annat avtal (trafikavtalet) blev alltså relevanta för 

det analyserade avtalet (bussbranschavtalet). AD gick dock bara vidare till trafikavtalet 

när den hade konstaterat att den relevanta klausulen i bussbranschavtalet hänvisade till 

trafikavtalet. AD gick inte utöver hänvisningen utan inskränkte den snarare genom att 

acceptera att arbetsgivaren gav ut 25 semesterdagar istället för 27. Domstolen motiverade 

inte slutsatsen. Enligt min mening måste AD förstås så att tolkningen motiverades av 

klausulens syfte, eftersom domstolen noterade dels att trafikavtalets reglering avsågs vara 

kostnadsneutral i förhållande till bussbranschavtalet, dels att den klausul i bussbransch-

avtalet som hänvisade till trafikavtalet avsågs vara en övergångsreglering för att skydda 

enskilda arbetstagare. 

Det sagda tyder på att tyngden i ett argument som utgår från andra avtal som kontext 

i själva verket ligger i de tolkningsargument som direkt ansluter sig till det avtal 

tolkningen egentligen avser (här: pantförskrivningen). I vart fall utgår det kontextuella 

argumentets tyngd åtminstone från pantförskrivningens objektiva syfte. 

Slutsatsen blir då att AD 2009 nr 25 inte ger stöd för att gå utöver pantförskrivningens 

hänvisning till huvudfordringen genom att tolka in att panten också säkrar den ränta som 

följer av huvudfordringens avtal. Pantförskrivningens objektiva syfte kan nämligen inte 

leda till så långtgående slutsatser som skulle krävas för att säkra all ränta, som 

huvudregel.105 Således är det tveksamt att tolka in en hänvisning att panten även skulle 

säkra huvudfordringens ränta, trots att ränta anges i det kontrakt huvudfordringen finns i. 

 

3.4 Restriktiv tolkning av hänsyn till pantförskrivningsregler? 
Westerlind menar att ”[k]reditgivaren-pantmottagaren kan resa anspråk på panträtt enbart 

för fordran som klart framgår [min kurs.] av pantförskrivningen”.106 Vore så fallet skulle 

det starkt tala emot att ränta på pantfordringen säkras av pantförskrivningen genom 

tolkning i fall där pantförskrivningen bara berör huvudfordringen.107 Den påstådda regeln 

rör visserligen inte tolkning, då den snarare behandlar verkningarna av pant-

förskrivningens innebörd. Effekten blir dock densamma – tolkningsargumenten måste 

vara starka nog för att en pantförskrivning ska kunna tolkas så att panten säkrar ränta. 

                                                
105 Se ovan, avsnitt 3.2. 
106 Westerlind, Kommentar till Jordabalken. 6 kap. JB, s. 230. Det finns ingen anledning anta att hans 
uttalande bara gäller fastighetspant (Jensen, Panträtt, s. 62, som i detta avseende likställer fastighetspant 
med andra panter). 
107 Observera att jag här förbigår Westerlinds kommentarer om just ränta, eftersom de hänför sig till sådana 
synpunkter som andra avsnitt behandlar. Avsnitt 3 behandlar just tolkningsaspekterna, inte frågor om 
presumtioner och dispositiva rättsregler. 
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 Finns då ett sådant förhöjt krav vid just pantförskrivningar? Westerlinds huvudsakliga 

stöd är ett uttalande av departementschefen i specialmotiveringen till 6:1 JB. Följande 

uttalande är nog mest relevant: 

 
”Om däremot pantförskrivningen sker i en särskild handling, är det av vikt att fordringen tydligt 

identifieras. Borgenären kan göra anspråk på panträtt bara för sådant fordringsanspråk, som angetts i 

pantförskrivningen.”108 

 

Här talar departementschefen i och för sig om att fordringen ska identifieras tydligt, vilket 

stödjer Westerlinds påstående om att fordringen ska ”klart framgå” av pant-

förskrivningen. Emellertid framgår av den andra meningen av det citerade uttalandet att 

det enda som krävs är att fordringen anges i pantförskrivningen. Visserligen avgör 

ordvalet inte nödvändigtvis frågan, men det talar för att gällande rätt bara kräver att det 

ska framgå av pantförskrivningen vilken fordring den säkrar. Departementschefens tal 

om tydlighet i första meningen skulle kunna förstås som en sådan tröskel, men det ligger 

närmare till hands att förstå vederbörandes uttalande som en notering att det är viktigt att 

fordringen tydligt identifieras, eftersom den måste anges i pantförskrivningen för att 

säkras av panträtten. Det rör sig om en rekommendation; inte en tolkning av gällande rätt. 

 Westerlind jämför även med två andra källor. Den första är Blomqvist, som dock bara 

skriver att ”fordring[en] som skall säkerställas [måste] anges med tillräcklig tydlighet”.109 

Han ställer inte upp något mer långtgående krav än så. Möjligen kan man mena att hans 

senare uttalande om att fordringen ska ha ”angivits i pantförskrivningen” talar för ett slags 

förhöjt tydlighetskrav, men skrivningen behöver inte förstås så.110 En pantfordring kan 

mycket väl sägas ha angetts i en pantförskrivning, även om så inte har skett uttryckligen 

genom att den t.ex. anges med belopp och kontraktsvillkor. Mer graverande är dock att 

Blomqvist inte anger någon särskild källa för sitt påstående, varför jag även av den 

anledningen tvekar på att det finns något slags förhöjt tydlighetskrav här. 

Den andra källan är Stark, som inte heller kräver mer tydlighet än vanligt. Istället 

skriver han bara att fastighetsägaren ska ha ”avgivit förklaring” att ett pantbrev säkrar en 

”viss fordran” och att ”[a]v pantförskrivningen måste i princip framgå vilket eller vilka 

                                                
108 Prop. 1970:20 del B s. 300. 
109 Blomqvist s. 20. Detta är inte samma upplaga som Westerlind hänvisar till. Den var inte tillgänglig för 
mig, men av allt att döma lär innehållet ha varit detsamma eller väsentligen detsamma. 
110 Blomqvist s. 20. 
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pantbrev som skall utgöra pant för vilken eller vilka fordringar”.111 I dessa ord ligger inte 

något förhöjt tydlighetskrav. Inte heller anger Stark någon källa för att så vore fallet. 

Därmed faller Westerlinds tanke. De källor han anger stödjer inte hans slutsats. 

 

3.5 Slutsats 
Bara argumentet utifrån det objektiva syftet kan säkert leda till att pantförskrivningen 

säkrar ränta, låt vara bara i den mån som krävs för att panten faktiskt ska säkra det 

kapitalbelopp räntan löper på. Övriga tolkningsargument leder ingenstans. I den mån det 

är nödvändigt kommer jag att utveckla saken nedan, i avdelning två. 

 

4 Direkt lagstöd i FRL? 
4.1 Argument för att 2 § andra stycket FRL svarar på frågan 
Den rådande doktrinen brukar inte hänvisa till någon specifik rättsregel för att motivera 

varför pantförskrivningen skulle fyllas ut med en hänvisning till pantfordringens ränta. 

Möjligen finns dock en sådan utfyllande rättsregel i FRL. Lagen reglerar den förmånsrätt 

en pantsäkrad fordring har vid konkurs och utmätning; om panten säkrar ränta skulle även 

räntan vara förenad med förmånsrätt (4 § tredje punkten FRL). Förmånsrätt är alltså den 

slutliga rättsföljden av att panten säkrar ränta på pantfordringen utan vidare. 

Förmånsrätten är dock bara en företrädesrätt till utdelning vid exekution (1 § FRL). 

Slutsatser från FRL är därför inte direkt tillämpliga vid realisation av pant före exekution. 

Jag menar dock att slutsatser från FRL ger starkt stöd för bedömningen av situationen 

före exekution. Panthavaren uppmuntras t.ex. att försätta pantsättaren i konkurs om 

panthavaren skulle ha förmånsrätt för ränta på pantfordringen i konkurs, samtidigt som 

han eller hon inte kan ta betalt ur panten för ränta på pantfordringen vid realisation före 

konkurs. Ett sådant incitament för panthavaren vore omotiverat.112 På samma sätt skulle 

panthavaren vid utmätning uppmuntras att realisera panten genom att utmäta den, istället 

för det mindre kostsamma realisationsförfarande som parterna kan ha avtalat om. 

FRL specialreglerar ränta i 2 § andra stycket. Bestämmelsen säger att ”[f]örmånsrätt 

omfattar även ränta i den mån ej annat är föreskrivet”. Vid första anblick ser lagrummet 

ut att svara på frågan. Alltså, panten säkrar ränta på pantfordringen utan vidare. 

                                                
111 Stark s. 203. Westerlind hänvisar i och för sig till den 4:e uppl. s. 199 f. och 201, men Stark har inte 
ändrat något i den delen. 
112 Konkursens funktion är inte att medge förmånlig realisation av pant, se nedan avsnitt 6.5.  
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Handlar dock 2 § andra stycket FRL verkligen om pantfordringens omfattning? 

Ordalydelsen kan läsas på två vis. Den kan innebära att förmånsrätten gäller i ränta på en 

pantsatt fordring, vilket skulle medföra att pantobjektet i praktiken utvidgades. I så fall 

vore 2 § andra stycket FRL inte relevant för frågan om pantfordringen omfattar ränta utan 

vidare. Lydelsen kan emellertid även förstås så att förmånsrätten säkrar den pantsäkrade 

huvudfordringens ränta utan vidare. 

Denna senare tolkning stöds av de två fall som handlar om 2 § andra stycket FRL. I 

NJA 1998 s. 219 hade staten betalat ut lönegarantimedel i en konkurs och därför ansetts 

berättigad till utdelning även för ränta. Utan närmare motivering konstaterade HD att 

förmånsrätten för arbetstagares lön ”omfattar även ränta” och hänvisade till 2 § andra 

stycket FRL. Slutsatsen var densamma i NJA 2008 s. 1004. I fallen tolkade HD alltså 

regeln så att även ränta på den förmånsberättigade fordringen säkrades. HD:s tolkning av 

2 § andra stycket FRL är fortfarande relevant, eftersom den inte påverkas av att staten 

numera inte inträder i arbetstagarnas förmånsrätt p.g.a. utbetald lönegaranti (28 § första 

stycket andra meningen lönegarantilagen (1992:497)). 

Tolkningen stöds även av en läsning i ljuset av regelns föregångare 17:17 HB.113 Den 

sade följande:  

 
”[r]änta ware lika gild som hufwudstol, och gånge förty, med eller utan förmånsrätt, ut i den mån 

tillgångarne det medgifwa.” 

 

Enligt 17:17 HB var alltså tillgångarna förmånsrätten gäller i uttryckligen något annat än 

räntan i sig (eller dess huvudstol).114 Föregångarens innebörd synes alltså inte skilja sig 

från 2 § andra stycket FRL.115 Till det kommer den ursprungliga lydelsen av 17:15 HB, 

som visserligen inte verkar stödja ettdera alternativ, men vars bakgrund talar för att även 

17:15 HB innebar att förmånsrätten även säkrade ränta.116 Lagrummet kan nämligen 

                                                
113 Jfr SOU 1969:5 s. 94, som antyder att innebörden enligt äldre rätt var att förmånsrätten säkrade ränta. 
Bestämmelsen återges här i dess lydelse enligt den kungliga förordningen (1861:59) angående ändring i 
wissa delar af 17 Kapitlet Handels-Balken och andra Författningar rörande borgenärers rätt och företräde 
för hwarannan till gäldenärs egendom. 
114 Jfr även N 1867 s. 244, där HD:s majoritet tolkade 17:17 HB på samma sätt. 
115 Jfr SOU 1969:5 s. 94, som antyder att dess förslag stämde överens med dåvarande gällande rätt. 
116 17:15 HB löd ursprungligen: ”Räcker then skyldigas egendom för thessa borgenärer ej til; fällen tå the 
slikt af marck som af marck, som lika rätt med hvarannan hafva, och vare ränta så gild som hufvudstol: 
Men ej må ränta i thessa fall borgenärer emellan längre räknas, än til then tid, tå gäldenärens egendom i 
qvarstad sattes.” 
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sägas ha fastställt en kursändring från ett tidigare rättsläge där ränta bara hade förmånsrätt 

efter samtliga kapitalbelopp.117 

2 § andra stycket FRL innebär alltså att ränta på pantfordringen säkras utan vidare, 

och förefaller ge frågan ett klart och entydigt svar. Den är så allmänt skriven att även 

ränta på en pantfordring faller under ordalydelsen, trots att pantfordringen egentligen ges 

förmånsrätt av 4 § tredje punkten FRL.118 

 

4.2 Frågan besvaras inte av 2 § andra stycket FRL 
Förarbetena till 2 § andra stycket FRL talar för att regeln inte är tillämplig för ränta på 

pantfordringar som säkras med panträtter vilka har uppkommit genom pantförskrivningar 

(konventionella panträtter). Lagberedningen uttalar nämligen följande: 

 
”Liksom enligt gällande lag bör förmånsrätt för fordran i princip avse även den ränta som kan vara 

avtalad eller som på annan grund skall utgå. […] När panträtt grundas på pantförskrivning, förutsätts 

för förmånsrätt för ränta att pantförskrivningen omfattar även ränta. I allmänhet kan man utgå från att 

detta är åsyftat.”119 

 

Lagberedningen menar alltså att 2 § andra stycket FRL inte innebär att pant som 

uppkommer genom pantförskrivning säkrar ränta utan vidare. Walin & Gregow ansluter 

sig till lagberedningens uttalande i kommentaren till FRL genom följande uttalande: 

 
”För att konventionell handpanträtt skall ge förmånsrätt för ränta förutsätts i enlighet med det sagda att 

pantförskrivningen omfattar även rätten till ränta. Man kan i allmänhet utgå från att detta är åsyftat. 

Omständigheterna kan möjligen undantagsvis vara sådana att ränta inte omfattas.”120 

                                                
117 Rättsläget såg dock ut så redan kort före 1734 års lag antogs, Jägerskiöld, Handelsbalkens utländska 
källor, s. 377 f. Jfr Nehrman-Ehrenstråle, Inledning til then swenska iurisprudentiam civilem, s. 322. 
118 Denna slutsats förstärks dock inte nämnvärt av att 17:15 HB innebar en kursändring från det tidigare 
rättsläget där ränta hade sämst förmånsrätt, då det inte nödvändigtvis innebär att all ränta på alla 
förmånsberättigade fordringar alltid får samma prioritet som kapitalbeloppet, jfr praxis från 17:17 HB, 
N 1866 s. 162; N 1867 s. 244. Fallen angick frågan om formuleringen av vissa inteckningsbeslut uteslöt 
ränta eller inte. HD menade att så var fallet. Enligt min mening är det dock tveksamt om så verkligen var 
fallet, mot bakgrund av de krav som ställs för att en avtalsklausul ska anses avvika från dispositiv rätt 
(Lehrberg, Avtalstolkning, s. 257. Jfr Adlercreutz II s. 22; Lehrberg, Avtalstolkning, s. 191–195). Jfr även 
upphävandet av förbudet mot ränta på ränta och rättsläget därefter, Rodhe, Lärobok i obligationsrätt, s. 248; 
Rodhe, Obligationsrätt, s. 582 f.; Mellqvist & Persson s. 80; NJA 1994 s. 3. Nu förbigår jag även det faktum 
att 17:15 HB grundades på en komplex växelverkan mellan olika rättskällor, Jägerskiöld, a.a., s. 384. 
119 SOU 1969:5 s. 94. 
120 Walin & Gregow, kommentaren till 2 § andra stycket FRL. Jfr Walin s. 29–32, där han inte ens nämner 
2 § andra stycket FRL. Likheten mellan betänkandet och kommentaren är nog ingen slump, då Walin var 
lagberedningens ordförande (SOU 1961:53 s. 5 f.; SOU 1969:5 s. 3). Lagberedningens uttalande kan även 
jämföras med hur litteraturen från före 2 § andra stycket FRL inte nämner 17:17 HB, se ovan, avsnitt 1.3. 
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2 § andra stycket FRL är alltså inte tillämpligt enligt lagberedningen eller doktrinen. 

Propositionen till FRL ger dock anledning att tveka om lagberedningens uttalande 

verkligen beskriver gällande rätt. I specialmotiveringen anför departementschefen 

följande: 

 
”I [andra stycket] föreskrivs att förmånsrätt omfattar även ränta. Det förutsätts därvid att räntan är 

avtalad eller skall utgå på annan grund. Vid pantförskrivning torde avsikten i allmänhet vara att 

pantförskrivningen omfattar även rätten till ränta. Givetvis kan emellertid i det särskilda fallet 

omständigheterna vara sådana att ränta inte utgår.”121 

 

Läst för sig självt är departementschefens uttalande något förvirrande. De två första 

meningarna talar i och för sig för att departementschefen inte håller med lagberedningen 

att 2 § andra stycket FRL inte innebär att ränta på pantfordringen automatiskt säkras med 

förmånsrätt. Den första meningen är kategorisk, varför den omfattar sådan ränta. Vidare 

förefaller den andra meningen vid första anblick avse den obligationsrättsliga grunden för 

att ränta över huvud taget ska utgå, d.v.s. att rätten till ränta i och för sig måste kunna 

grundas på obligationsrättsliga regler.122 En sådan tolkning går väl ihop med tolkningen 

att 2 § andra stycket FRL innebär att ränta på pantfordringen ges förmånsrätt utan vidare.  

Varför tar då departementschefen i tredje meningen upp parternas avsikt vid 

utformningen av pantförskrivningen? Detta kan förstås så att pantförskrivningen måste 

säkra ränta på pantfordringen för att 2 § andra stycket FRL ska vara tillämpligt. Den tredje 

meningen kan dock lika gärna motivera varför 2 § andra stycket FRL finns, låt vara att 

något sådant kanske inte behövs då 2 § andra stycket FRL i princip bara för vidare 

17:17 HB.123 

Även den fjärde meningen kan tolkas på två sätt. Den kan motivera 2 § andra stycket 

FRL, men det ligger närmare till hands att förstå den så att 2 § andra stycket FRL i vissa 

                                                
121 Prop. 1970:142 s. 110. 
122 Jfr Morgell, Förmånsrättslagen och lönegarantilagen, s. 16. Ett sådant uttalande har särskilt gjorts för 
den norska § 1–5 pantel. av Skoghøy s. 84. Emellertid förändrades inställningen i förarbetena. I Ot prp nr 39 
(1977–1978) s. 81 sägs att ”§ 1—5 første ledd gir ikke heimel for at en panterett omfatter slike krav som 
der er nevnt, det er et spørsmål som må avgjøres på annet grunnlag (ved avtalepant ut fra en tolking av 
pantsettingsavtalen). Betydningen av § 1—5 første ledd er altså at dersom panteretten omfatter slike krav 
som nevnt, så har den rettsvern selv om det ikke er angitt noe fast eller høyeste beløp for dem.” I samband 
med en ändring i paragrafen sade Ot prp nr 65 (1990–1991) s. 336 däremot att ”[d]en nye § 1-5 omhandler, 
som gjeldende annet ledd, bare spørsmålet om panthaveren har panterett for tilleggskravet. Bestemmelsen 
regulerer ikke i hvilken utstrekning panthaveren materielt har slikte krav.” 
123 SOU 1969:5 s. 94. Jfr dock prop. 1970:142 s. 82, där departementschefen anför att en ledande princip 
vid reformen av förmånsrätterna var att det måste krävas verkligt bärande skäl för att ge företräde. Den 
allmänna motiveringen tar dock inte upp 17:17 HB, varför uttalandet snarare förefaller avse förmånsrätter 
som inte beror av andra förmånsrätter. Jfr Hessler, Allmän sakrätt, s. 507 och 517 f. 
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fall inte är tillämpligt, p.g.a. särskilda skäl. Meningen talar nämligen om just 

omständigheterna i det särskilda fallet. Departementschefen hade inte behövt uttala sig 

så reserverande om han bara motiverade den allmänna regeln, särskilt som uttalandet 

undergräver den allmänna regeln.  

De första två meningarna talar alltså för att 2 § andra stycket FRL är tillämpligt medan 

de senare två meningarna talar emot. Enligt min mening går departementschefens 

uttalande ihop om det läses i ljuset av lagberedningens uttalande.124 Departementschefens 

tredje och fjärde meningar är då undantag från hur den allmänna regeln fungerar vid just 

pantförskrivningar. Tolkningen stöds av att departementschefen i propositionen till JB 

uttalar att innebörden av gällande rätt är omstridd i frågan om biförpliktelser säkras av 

panten utan vidare, inklusive ränta.125 Visserligen anmärker departementschefen att 

lagförslaget skiljer sig från betänkandet på en punkt, men den skillnaden handlade bara 

om att departementschefen inte ansåg det ”behövligt” att ange att 2 § andra stycket FRL 

är dispositivt.126 

Däremot ges ingen motsvarande förklaring av tolkningen att departementschefen tar 

avstånd från lagberedningens tanke att 2 § andra stycket FRL inte ger förmånsrätt till 

ränta på en fordran säkrad av konventionell panträtt. Departementschefens uttalande blir 

då istället obegripligt. Läses departementschefens tredje mening tillsammans med fjärde 

meningen, verkar den fjärde meningen peka på möjligheten att en pantförskrivning i det 

särskilda fallet inte skulle säkra ränta. Den tredje meningen handlar nämligen om vad 

som oftast gäller enligt pantförskrivningar i allmänhet. ”[U]tgår” i den fjärde meningen 

innebär då att ränta utgår med förmånsrätt enligt pantförskrivningen, eftersom ”inte 

utgår” då måste syfta tillbaka på vad som följer av pantförskrivningen. Ordet skulle alltså 

inte avse räntans obligationsrättsliga grund. Tolkas dock den andra meningen i ljuset av 

denna förståelse av begreppet ”utgå” blir resultatet förvirrande. Då påstår departements-

chefen plötsligt att 2 § andra stycket FRL bara är tillämpligt om ränta redan säkras av 

förmånsrätt på annan grund. Då fyller 2 § andra stycket FRL ingen praktisk funktion. 

2 § andra stycket FRL medför alltså inte att panten säkrar ränta på pantfordringen utan 

vidare; stycket är inte tillämpligt. Slutsatsen från förarbetena kan tyckas svår att förena 

                                                
124 Jfr Hessler, Allmän sakrätt, s. 506, som förefaller prioritera betänkandet framför propositionen. 
125 Prop. 1970:20 del B s. 307. Möjligen har dock departementschefen förbisett 17:17 HB, låt vara att det 
vore osannolikt (jfr prop. 1971:179 s. 31, som noterar att frågan var omdiskuterad). Jfr även prop. 1970:20 
del A s. 236–238, där inte heller Lagrådet nämner 17:17 HB. 
126 Prop. 1970:142 s. 111. Jag undrar dock varför departementschefen däremot behöll skrivningen att 2 § 
andra stycket RL är subsidiärt till särskilda författningar, då det redan följer av principen om lex specialis. 
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med ordalydelsen, som träffar ränta på pantfordringen. FRL:s systematik stöder dock min 

slutsats. FRL:s olika bestämmelser om förmånsrätt medför nämligen bara det: förmånsrätt 

för viss fordring av viss prioritet vid exekution. Enligt 4 § tredje punkten FRL följer 

förmånsrätt med handpanträtt. Panträtten skulle dock finnas även utan bestämmelsen, låt 

vara mestadels som en rätt för panthavaren att sälja panten i enlighet med pantavtalet för 

att tillgodogöra sig för sin fordran, vilken rättighet skyddas mot nya ondtroende 

förvärvare av panten (2 och 8 § lagen (1986:796) om godtrosförvärv av lösöre) – en 

omsättningsskyddad realisationsbefogenhet.127 FRL:s regel ger panträttens realisations-

befogenhet verkan i utdelning vid konkurs och utmätning (1 § första stycket och 2 § första 

stycket andra meningen FRL). Förmånsrätten för retentionsrätt regleras på samma sätt, 

där 4 § tredje punkten FRL tar fasta på att retentionsrätten innebär en rätt att hålla kvar 

annans egendom till säkerhet för fordran. Kvarhållandebefogenheten ges förmånsrätt. 

 Att tolka FRL:s systematik på detta sätt förklarar departementschefens och 

lagberedningens uttalanden om att pantförskrivningen måste säkra ränta. Enligt en sådan 

systematisk tolkning måste 2 § andra stycket FRL tillämpas på realisationsbefogenhetens 

omfattning, inte pantfordringens. Med andra ord, 2 § andra stycket FRL fungerar snarare 

som tillägget enligt 6:3 JB.128 Den räknar upp det belopp av den säkrade fordringen som 

panthavaren kan tillgodogöra sig ur panten. Det är inte märkligt med en tolkning som 

innebär att förmånsrätten säkrar ett större eller mindre belopp än pantförskrivningen. 

Effekten skulle då bli samma som om den säkrade fordringen skulle överstiga (18 § andra 

stycket FRL) eller understiga köpeskillingen för säkerheten. 

Resonemanget finner även stöd i departementschefens uttalanden om att annat kan 

gälla före 2 § andra stycket FRL, som följer det stycke jag citerade inledningsvis: 

 
”Trots att ränta utgår omfattar förmånsrätten i vissa fall inte eller inte fullt ut denna. Särskilt gäller att 

det på olika håll i lagstiftningen finns föreskrifter som begränsar rätten till ränta […].”129 

 

Stycket kan tolkas så att departementschefen skiljer mellan förmånsrättens omfång och 

pantfordringens omfattning. I föregående stycke (det tidigare citerade stycket) talade 

                                                
127 Håstad, Sakrätt, s. 285, som noterar de befogenheter panträtten ger; Lennander s. 52; Lennander, Kredit 
och säkerhet, s. 105; Undén s. 166 och 209; Walin s. 16. Jfr Olivecrona, Rättighetsregler och 
exekutionsregler, s. 531; Rodhe, Obligationsrätt, s. 393 och 413, som behandlar retentionsrättens skillnader 
gentemot panträtt. Panthavaren har så klart även andra befogenheter än realisationsbefogenheten, men de 
är inte relevanta här (se t.ex. Lennander s. 52, som även nämner en kvarhållandebefogenhet).  
128 Se härom, prop. 1970:20 del B s. 307; Jensen s. 133 f.; Victorin & Hager s. 202. Jfr prop. 1971:179 
s. 31–33 och 46. 
129 Prop. 1970:142 s. 111. 
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vederbörande nämligen om att avsikten oftast är att pantförskrivningar omfattar ränta. 

Som jag kom fram till där innebär ”utgår” att räntan säkras av pantförskrivningen. 

 Tolkningen stöds av departementschefens exempel på särskilda bestämmelser om rätt 

till ränta. Han hänvisar bl.a. till 6:3 JB, 2:5 lagen (2008:990) om företagshypotek och 3:4 

sjölagen (1994:1009). Tillägget enligt 6:3 JB handlar dock bara om förmånsrättens 

beloppsmässiga omfattning – inte vad förmånsrätten säkrar.130 På samma sätt fungerar 

tilläggen enligt 2:5 lagen (2008:990) om företagshypotek och 3:4 sjölagen 

(1994:1009).131 Trots att dessa bestämmelser inte har något att göra med frågan om 

pantfordringens omfattning menar departementschefen – och lagberedningen – att de 

modifierar rätten till ränta enligt 2 § andra stycket FRL.132 Slutsatsen måste därför bli att 

inte heller 2 § andra stycket FRL avser pantfordringen. 

 Den tidsmässiga begränsningen av rätten till ränta på inteckning i luftfartyg enligt 

19 a § lagen (1955:227) om inskrivning av rätt till luftfartyg bryter delvis mot detta 

system. Bestämmelsen talar om panträtten – inte förmånsrätten – samtidigt som den sägs 

begränsa 2 § andra stycket FRL. Emellertid fanns bestämmelsen tidigare i 17:3 HB som 

en förmånsrättsreglering, varför det ligger nära till hands att tolka den som avseende 

förmånsrättens omfång istället. Den är därför inget avgörande argument mot 

tolkningen.133 

 Trots förarbetena och FRL:s systematik kan man emellertid ändå mena att 

ordalydelsen måste ges företräde, eftersom den är så mycket klarare;134 slutsatsen går inte 

att förena med ordalydelsen! Ett sådant argument håller dock inte. Ordalydelsen kan 

förenas med flera tolkningar som alla innebär att 2 § andra stycket FRL inte medför att 

panten säkrar ränta på pantfordringen utan vidare. Jag har redan nämnt ett exempel, 

nämligen tolkningen att förmånsrätten bara säkrar panthavarens obligationsrättsliga 

realisationsbefogenhet. Tolkningen stöds på en läsning av 2 § andra stycket FRL:s 

                                                
130 Prop. 1970:20 del B s. 307; Jensen s. 133 f.; Victorin & Hager s. 202. Jfr prop. 1971:179 s. 31–33 och 
46. 
131 Prop. 1983/84:128 s. 57 f., som redogör för hur tillägget för företagshypotek efterbildar 6:3 JB; 
prop. 2007/08:161 s. 53, som noterar att innebörden av tillägget för företagshypotek stämmer överens med 
tidigare rätt. Jfr prop. 1984/85:54 s. 27, som jämför med 6:3 JB för tillägget för företagshypotek; Rune, 
Rätt till skepp, s. 94, som beskriver det i princip identiska tillägget enligt den äldre sjölagen (1891:35 s. 1). 
132 Prop. 1970:142 s. 111; SOU 1969:5 s. 94. 
133 Att lagstiftaren fört över en förmånsrättsregel till en regel som till synes inte ger förmånsrätt kan stödja 
en teori att en del särskilda förmånsrätter står närmare separationsrätter än andra förmånsrätter (jfr 
Söderlund, Konkursrätten, s. 171 och 365–368; Walin, Separationsrätt, s. 63; Lindencrone & Ørgaard s. 395 
och 402 f., som visar att dansk rätt behandlar handpant som en separationsrätt). 
134 Jfr Lehrberg, Praktisk juridisk metod, s. 106, som beskriver vissa formella maximer, inklusive den att 
”klar lagtext [har] högst dignitet”; Hellner, Metodproblem i rättsvetenskapen, s. 183, som behandlar hur 
Savigny anser att ordalydelsen går före teleologi. 
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ordalydelse i ljuset av FRL:s systematik. Enligt 4 § tredje punkten FRL ges hand-

panträtten förmånsrätt – inte pantfordringen. Förmånsrätt omfattar även ränta, enligt 

ordalydelsen till 2 § andra stycket FRL; alltså, inte ränta på pantfordringen utan på 

handpanträtten som sådan. Konsekvensen måste bli att 2 § andra stycket FRL ger ränta 

på förmånsrätten vid handpanträtt, precis som tillägget i 6:3 JB.135  

 Ordalydelsen hindrar alltså inte en tolkning som innebär att 2 § andra stycket FRL 

inte innebär att konventionell panträtt säkrar ränta utan vidare; den kan förenas med flera 

sådana tolkningar. Ett sista möjligt problem för tolkningen att 2 § andra stycket FRL i 

vart fall inte innebär att en konventionell panträtt säkrar ränta på pantfordringen vore om 

den skulle medföra att 2 § andra stycket FRL inte kommer att fylla någon praktisk 

funktion. 

 Ett sådant argument leder dock inte långt, eftersom 2 § andra stycket FRL alltid 

kommer att ha en praktisk funktion, vilket framgår av det jag sade om ordalydelsens 

förenlighet med flera tolkningar. I vart fall innebär 2 § andra stycket FRL att ränta på en 

fordran som säkras genom allmän förmånsrätt säkras av samma förmånsrätt (i vart fall 

12 § FRL).136 Till det kommer även att skillnaden mot vad som i praktiken gäller ändå 

blir minimal – i regel säkras ränta antagligen genom 4 § tredje punkten FRL, då parter 

ofta uttryckligen avtalar att panten säkrar ränta.137 

 2 § andra stycket FRL innebär alltså inte att panten säkrar ränta på pantfordringen 

utan vidare, i vart fall inte vid konventionell panträtt.138  

                                                
135 Andra tolkningar är följande: ränta på konventionell panträtt undantas från 2 § andra stycket FRL; 2 § 
andra stycket FRL upphöjer förmånsrätten för ränta som kan följa av andra paragrafer i FRL till samma 
status som förmånsrätten för huvudfordringen (jfr 17:17 HB; SOU 1969:5 s. 94; Olivecrona, 
Rättighetsregler och exekutionsregler, s. 531); 2 § andra stycket FRL säkrar ränta, men i betydelsen att 
panthavaren får företrädesrätt till räntan bara om panten realiseras under utmätning eller konkurs. 
136 Jfr NJA 1998 s. 219; NJA 2008 s. 1004. Båda fallen angick dock bara en viss sorts allmän förmånsrätt. 
Det saknas refererade HD-avgöranden om 2 § andra stycket FRL för annat än allmänna förmånsrätter. Även 
t.ex. ränta på den huvudfordring som har förmånsrätt enligt 4 § tredje stycket FRL och 15 § 
kommissionslagen (2009:865) skulle falla under 2 § andra stycket FRL. Emellertid omfattas nog ränta redan 
av 15 § kommissionslagen (2009:865), då paragrafen ger kommissionären panträtt i kommittentens varor 
för fordring på ”provision eller annan ersättning hos kommittenten” (jfr prop. 2008/09:88 s. 110, som 
preciserar de säkrade fordringstyperna). 
137 Jfr prop. 1970:142 s. 110, som noterar att parter ofta ”torde” vilja att pantförskrivningen även säkrar 
ränta; ovan, not 56. Antar man däremot att ränta säkras enligt 2 § andra stycket FRL även i sådana fall 
såsom lex specialis, inskränker det tänkta undantaget inte tillämpningen av 2 § andra stycket FRL, eftersom 
ränta som säkras av pantförskrivningen då får förmånsrätt i enlighet med 2 § andra stycket FRL istället för 
4 § tredje punkten FRL. 
138 Jfr om annan nordisk rätt, Lindencrone & Ørgaard s. 395 och 399–407, där panträtt är en separationsrätt 
och inte en förmånsrätt; Ot prp nr 39 (1977–1978) s. 81. Undersökningen har visserligen inte nämnvärt lyft 
ändamåls- eller systematiska argument som utgår från andra regler än FRL:s, men det är mindre relevant 
mot bakgrund av vad jag sade ovan om FRL:s systematik och ordalydelsen av 2 § andra stycket FRL. I vart 
fall saknar en sådan friare analys mening, då den skulle medföra att 2 § andra stycket FRL inte tillför annat 
än en etikett att dölja regelskapandet under (jfr Lindskog, Kvittning, s. 29; Lindskog, Preskription, s. 28 f.). 
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5 Övriga utfyllande rättsregler? 
5.1 Direkt eller analog tillämpning av enskilda bestämmelser? 
Finns det vid sidan av FRL utfyllande rättsregler som motiverar att panten säkrar ränta 

utan vidare? 

En möjlig relevant bestämmelse är 9:5 andra meningen HB, där det framgår att 

gäldenären måste betala räntan innan han eller hon betalar det kapitalbelopp räntan löper 

på. Möjligen skulle regeln kunna leda till slutsatsen att detsamma måste gälla för den 

särskilda förmånsrättens omfång, för räntan måste alltid betalas före kapitalbeloppet; det 

vore omöjligt att betala kapitalbeloppet före räntan med argumentet att kapitalbeloppet 

men inte räntan säkras av förmånsrätt.139 Emellertid vore ett sådant resonemang något 

annat än en direkt eller analog tillämpning av 9:5 andra meningen HB. Inget i 

bestämmelsen säger att den i sig skulle ha betydelse för vad panträtten säkrar.140 En annan 

sak är att 9:5 andra meningen HB möjligen kan bestämma prioriteten mellan olika 

förmånsberättigade fordringar hos samma borgenär.141 Det går alltså inte att bygga en 

större teori på 9:5 andra meningen HB. 

Ett stadgande jag redan berört är 10:2 HB, som antar att panten säkrar ränta på 

pantfordringen.142 Att 10:2 HB förutsätter att panten säkrar ränta är dock en annan sak än 

att tillämpa 10:2 HB i sig. Ett sådant underliggande antagande påvisar snarare existensen 

av en separat rättsregel än att 10:2 HB i sig vore tillämplig,143 eftersom 10:2 HB handlar 

om hur gäldenären kan förhindra realisation – inte vad panten säkrar.144 

 Ytterligare ett stadgande som skulle kunna motivera att panten säkrar ränta på 

pantfordringen utan vidare är 6:3 JB, då Lagrådet menade att pantförskrivningen 

”presumeras avse jämväl ränta” om gäldenären är pantsättare.145 Bestämmelsens slutliga 

                                                
139 Jfr Walin, Materiell konkursrätt, s. 96, som menar att 9:5 andra meningen HB även är tillämplig i 
konkurs. Det framgår dock inte helt vad han menar med det uttalandet, men det ligger närmast till hands 
att anta att han inte talar om särskild förmånsrätt. Han talar nämligen bara allmänt om 9:5 HB i konkurs, 
och nämner inte särskild förmånsrätt. 
140 Jfr NJA 2013 s. 1190, HD:s domskäl punkt 6, som karaktäriserar regeln mer som en begränsning av 
gäldenärens valrätt. 
141 Jfr den liknande 13:13 UB, som inte heller är analogt tillämplig. Av förarbetena framgår dock att regeln 
bara avser fallet att såväl huvudfordringen som biförpliktelserna säkras av samma förmånsrätt (prop. 
1980/81:8 s. 697 f.) Den behandlar bara avräkningsordningen (Jfr dock Walin m.fl., kommentaren till 
13 kap. 13 §, som verkar anta att förmånsrätten ska utsträckas till osäkrade biförpliktelser).  
142 Se ovan, avsnitt 1.3. 
143 Jfr Hasselrot, Handelsbalken, s. 1707, som bara jämför med 10:2 HB. 
144 Jfr Hellner, Metodproblem i rättsvetenskapen, s. 198, som påpekar med hänvisning till KöpL att 
lagtexten ibland utformas så att en del regler bara framgår indirekt. Jag menar dock att det skulle gå för 
långt att läsa 10:2 HB så utan stöd i HB:s förarbeten eller liknande relevanta källor. 
145 Prop. 1970:20 del A s. 237. 
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formulering talar dock bara om ”fordran, som är förenad med panträtt i fastigheten”. 

Departementschefen uttalade även att lagförslaget inte avsåg att ta ställning i frågan. En 

annan sak är att han senare redovisade sin uppfattning av gällande rätt.146 

 Ett fjärde stadgande är 5:11 KL, som reglerar beräkningen av ränta under konkurs. 

Den säger i sig ingenting om förmånsrättens omfattning, men i förarbetena sägs att den 

”verkliga innebörden av gällande rätt [är] den att alla förmånsberättigade fordringar skall 

ha fått betalt såväl för kapitalbeloppet som räntor hänförliga till tiden både före och under 

konkursen innan de oprioriterade får täckning”.147 Att så vore fallet följer dock inte av 

lagtexten, vilken inte anger om räntan utgår med samma förmånsrätt som 

huvudfordringen eller inte. Bestämmelsen behandlar bara situationen efter konkurs och 

syftar till att kompensera borgenärerna för ränteförlust under konkursen.148 Borgenärerna 

får betalt för räntan även om räntan vore oprioriterad, förutsatt att det blir tillgångar över 

till de oprioriterade fordringarna (se 1 § och 18 § första stycket FRL).149 Om tillgångar 

däremot inte blir över till de oprioriterade fordringarna riskerar borgenärerna att inte få 

utdelning för hela räntan även om räntan säkras av särskild förmånsrätt (jfr 18 § andra 

stycket FRL.150 

 Inga av de bestämmelser jag nu behandlat besvarar alltså frågan om panten säkrar 

ränta på pantfordringen utan särskild överenskommelse.151 

 

5.2 Analog tillämpning av regler för borgen och tredjemanspant? 
Kan frågan om ränta på pantfordringen säkras av pant utan vidare besvaras med 

utfyllande rättsregler för pantförskrivningen vilka skapas genom analogi från reglerna för 

borgen och tredjemanspant? Situationen liknar gäldenärspant eftersom även borgen och 

                                                
146 Prop. 1970:20 del B s. 307 f. Departementschefen berörde senare inte Lagrådets uttalande i den delen, 
se prop. 1970:20 del A s. 399 f. Jfr SOU 1969:5 s. 94, som i not 5 hänvisar till lagrådsremissen av förslaget 
till nuvarande JB. 
147 Prop. 1986/87:90 s. 233. 
148 Prop. 1975:102 s. 144, som i och för sig bara behandlar oprioriterade fordringar. Jag ser dock ingen 
anledning varför samma resonemang inte skulle gälla i än högre grad för prioriterade fordringar. Notera 
även NJA 1977 s. 812, som lägger än större vikt vid att det är just ränteförluster som kan kompenseras. 
149 Se även Håstad, Sakrätt, s. 128, som ger en skiss över prioritetsordningen i konkurs. 
150 Mot detta resonemang kan man dock invända med att de tillgångar som blir över efter att fordringar med 
särskild förmånsrätt har fått utdelning kan täckas av fordringar med allmän förmånsrätt. Poängen med 
argumentet är dock att 5:11 KL inte kan tolkas så att ränta på prioriterade fordringar skulle säkras av särskild 
förmånsrätt. 
151 Jfr ovan, not 26. Jag har inte tagit upp 11:4 KL, som kan sägas förutsätta att förmånsrätt alltid säkrar 
ränta utan vidare. Bestämmelsen handlar dock bara om utdelningsförslaget; inte vad den särskilda 
förmånsrätten säkrar. Den svarar alltså inte på frågan. 
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tredjemanspant säkrar fordringar. Både borgen och tredjemanspant skulle alltså kunna ha 

regler som svarar på frågan om ränta på den säkrade fordringen säkras utan vidare. 

De flesta nordiska författare menar att ränta på huvudfordringen inte säkras av borgen 

utan vidare.152 Den regel doktrinen i princip är överens om förefaller grundas på en 

princip att borgensmannen endast ansvarar för det uttryckliga åtagandet.153 Enligt min 

mening rör det sig dock snarare om en avsaknad av tillämplig utfyllande rätt än någon 

egentlig princip, eftersom huvudregeln i svensk rätt är att förpliktelser saknas. Detta 

framgår redan av att varje förpliktelse måste grundas på en rättsregel.154 I brist på 

utfyllande rätt kan då borgensåtagandet inte omfatta mer än vad som följer av reglerna 

om avtalsslut och -tolkning. Därför finns ingen särskild regel att analogisera från. 

 Leder reglerna för tredjemanspant till en annan slutsats? Den nordiska doktrinen är i 

huvudsak enig att detsamma gäller för tredjemanspant som för borgen. Doktrinen tar fasta 

på att det rör sig om en tredjeman som ställer säkerhet för annans skuld, i likhet med 

borgen, men till skillnad från gäldenärspant.155 Därför saknar även tredjemanspant 

relevant utfyllande rätt. 

Slutsatsen blir alltså att det saknas en regel att analogisera från, eftersom ”regeln” för 

borgen och tredjemanspant är att regler saknas.156 

 

5.3 Analog tillämpning av regler för pantobjektets omfång? 
I litteraturen diskuteras frågan om en pantsättning av en fordran utan vidare även omfattar 

fordringens ränta. Frågan handlar inte om pantfordringens utan om pantobjektets 

omfattning. Kan då regler om vad pantobjektet omfattar tillämpas analogt för att skapa 

utfyllande regler som medför att pantförskrivningen innebär att panten säkrar ränta på 

pantfordringen utan vidare? 

                                                
152 Lennander, Kredit och säkerhet, s. 68; Ekström, Om borgen, s. 60–62; Hagerup s. 62, som dock inte är 
helt säker om så är fallet. Jfr dock Walin & Ingvarsson s. 154 f., som tar hänsyn till räntans typ; Lassen, 
Ussing, Haandbog i obligationsretten, s. 48 ff., som inte är lika kategoriska. 
153 Jfr NJA 1883 s. 190 (lagsökningskostnader); NJA 1932 s. 621 (kvittning), där borgensmannen inte 
behövde tåla att borgenären kvittade en fordran som inte omfattades av borgensförbindelsen mot 
huvudgäldenärens motfordringar; NJA 2008 s. 878 (kvittning), som sträcker ut 1932 års fall till andra 
huvudfordringar än vad som var aktuellt där. 
154 Jfr Mellqvist & Persson s. 20–43; Rodhe, Obligationsrätt s. 3. Båda utgår från tanken att förpliktelser 
måste uppkomma.  
155 Hagerup s. 61 f., som säger att ”[t]i i begge tilfælde foreligger en intercession for fremmed gjæld”. Jfr 
NJA 2017 s. 482, HD:s domskäl punkt 8. 
156 A.m. Walin & Ingvarsson s. 154–156. Se vidare nedan, not 273. Jfr tysk rätt där samma sak gäller för 
gäldenärspant, tredjemanspant och borgen i detta avseende, se Hasselrot, Handelsbalken, s. 1707–1709; 
Vinding Kruse s. 1632 f. 
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 Frågan om en pantsättning av en fordran utan vidare även omfattar fordringens ränta 

är sakrättslig. Frågan handlar om vilken egendom panthavaren kan sälja för att få betalt 

för pantfordringen vid gäldenärens tredska. Den handlar även om vilken egendom 

panthavarens särskilda förmånsrätt gäller i vid utmätning eller konkurs. Frågan behandlar 

pantobjektet som sådant; den sak panträtten gäller i. 

Frågorna om pantobjektets och pantfordringens omfattning liknar därför varandra. 

Båda frågorna kan sägas handla om vad panten omfattar, låt vara att pantfordringens 

omfattning handlar om vilket det säkrade kravet är medan pantobjektets omfattning 

handlar om vilka tillgångar det säkrade kravet säkras av. Till det kommer att båda frågor 

kan sägas röra samma slags problem. Frågan vad pantobjektet omfattar brukar hänföras 

till specialitetsprincipen.157 Vissa författare menar att också frågan om panten säkrar 

biförpliktelser till en pantsäkrad huvudfordring är ett specialitetsproblem.158 Därför kan 

man mena att det vore systematiskt tillfredsställande om samma regel gällde för såväl 

pantfordringens som pantobjektets omfattning. 

Doktrinen är enig att panten även omfattar avkastning på pantobjektet under 

realisationsstadiet, d.v.s. även ränta om pantobjektet är en fordran.159 Någon enighet 

föreligger dock inte för frågan om pantobjektet omfattar ränta utan vidare under 

säkerhetsstadiet. Lennander menar att pantobjektets avkastning bara omfattas av 

panträtten vid realisationsstadiet, eftersom det dels annars blir svårt att sälja panten, dels 

är doktrinen som sagt enig att panten omfattar ränta vid realisationsstadiet.160 

Utan att närmare gå in på Walins avvikande uppfattning kan jag redan här konstatera 

att det inte går att analogisera från reglerna för pantobjektets omfång.161 Lennanders och 

Walins uppfattningar påverkar nämligen särskilt en av de relevanta önskade 

konsekvenserna med specialitetsprincipen. Specialitetsprincipen medför den önskade 

konsekvensen att pantens potentiella omfång begränsas på ett sätt som medför att 

tredjeman kan veta vad panten omfattar; panten kan på något sätt identifieras. Att 

identifierbarheten är en önskad konsekvens stöds även av systematiken, för särskild 

                                                
157 Håstad, Sakrätt, s. 333 ff., som behandlar vissa sammanblandningsproblem. 
158 Håstad, Sakrätt, s. 322 f., som behandlar frågan under den större rubriken ”specialitetsproblem”; Jensen, 
Panträtt, s. 62, som menar att ”specialitet råder” om pantavtalet ”klart” utpekar pantfordringen; Myrdal 
s. 40. Jfr Arnholm s. 55 f. som förefaller se det som ett eget problem. Vad han avser med 
”spesialitetsregelen” förefaller dock snarare vara hur stor del av pantobjektets värde som panthavaren kan 
utnyttja; Hagerup s. 52 och 59 f., som talar om de begränsningar som följer av ”specialitetsprincipet”. 
159 Lennander s. 111. Jfr Ussing, Obligationsretten, s. 222. 
160 Lennander s. 111. Jfr Håstad, Sakrätt, s. 342. 
161 Se om hans mening, Walin s. 260. Han menar att panträtten omfattar räntan även under säkerhetsstadiet. 
Se mot Walins mening, Lennander s. 113. 
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förmånsrätt är ett undantag, vilket talar emot en extensiv tolkning av sådant som leder till 

särskild förmånsrätt – t.ex. att specialitetskravet anses uppfyllt på mindre tydliga vägar. 

Specialitetsprincipen (och dess krav på individualisering och identifierbarhet) finns av ett 

skäl. Just identifierbarhetsfunktionen påverkas negativt av om panträtten skulle omfatta 

ränta på den pantsatta fordringen; panten sträcks då utöver pantförskrivningen. Samtidigt 

får en utsträckning av pantens omfång till att även omfatta pantobjektets avkastning den 

positiva konsekvensen att fordringen kan realiseras lättare.162 Då Lennanders och Walins 

uppfattningar alltså främst får den önskade konsekvensen att fordringen lättare kan 

realiseras, är just underlättandet av pantrealisationen därför det viktigaste argumentet för 

att låta panträtten även omfatta räntan. Argumentet är dock irrelevant för frågan om 

pantfordringens omfång. Pantfordringen ska nämligen inte realiseras. Därför kan inte 

reglerna om pantobjektets omfattning tillämpas analogt för att besvara frågan om panten 

säkrar ränta på pantfordringen utan vidare. 

 

5.4 Analog tillämpning av regler om återtagandeförbehåll? 
Möjligen skulle en del bestämmelser i AvbetL och KKrL kunna tillämpas analogt för att 

skapa dispositiv rätt som utfyller pantförskrivningen på så vis att den innebär att panten 

säkrar ränta på pantfordringen utan vidare; därigenom uppfylls kravet på hänvisning till 

en identifierbar fordran. AvbetL och KKrL är relevanta eftersom de reglerar 

återtagandeförbehåll, vilka liknar panträtt såtillvida att även de säkrar en fordran mot 

gäldenärens borgenärer med viss egendom, låt vara att återtagandeförbehåll är 

separationsrätter.163 

 De mest relevanta bestämmelserna är de särskilda avräkningsbestämmelserna och 

relaterade stadganden i AvbetL och KKrL, vilka behandlar fallet att säljaren återtar den 

sålda varan.164 Av t.ex. såväl 9 § tredje stycket AvbetL som 40 § tredje stycket KKrL 

framgår att dröjsmålsräntan är en del av det belopp mot vilket varans värde ska 

avräknas.165 Man kan alltså säga att ett återtagandeförbehåll som huvudregel i vart fall 

säkrar dröjsmålsränta på köpeskillingsfordringen.166 

                                                
162 Lennander s. 111 f. Övriga funktioner med specialitetsprincipen påverkas inte nämnvärt. 
163 Att återtagandeförbehåll ger separationsrätt, se Håstad, Sakrätt, s. 184; Persson, Förbehållsklausuler, 
s. 88. 
164 Man skulle kunna tänka sig att 34 § andra stycket KKrL vore relevant, men stycket behandlar bara hur 
gäldenären kan undvika att behöva betala skulden i förtid (prop. 1991/92:83 s. 134; prop. 2009/10:242 s. 
113). 
165 Se även prop. 1977/78:142 s. 95; prop. 1991/92:83 s. 141; prop. 1976/77:123 s. 182; Ds 1990:84 s. 213. 
166 Jfr dock Persson, Förbehållsklausuler, s. 523. 
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 Ett första argument för en analogi är att bestämmelserna i AvbetL och KKrL liknar 

10:2 HB. AvbetL och KKrL ger dock köparen en möjlighet att hindra att säljaren återtar 

varan genom att betala det belopp köparen är skyldig, inklusive ränta (8 § AvbetL och 

38 § tredje stycket KKrL). På samma sätt ger 10:2 HB pantsättaren en möjlighet att hindra 

att panten säljs genom att betala pantfordringen. Den dispositiva rätten för 

återtagandeförbehåll och pant är alltså liknande.  Enbart en sådan likhet motiverar dock 

inte i sig en analog tillämpning av bestämmelserna i AvbetL och KKrL; rättsinstituten 

kan väsentligt skilja sig på andra punkter. 

 Ett andra argument för en analogi är att pant saknar det förbud mot kopplingsförbehåll 

som gäller vid återtagandeförbehåll.167 Förbudet innebär att ett återtagandeförbehåll bara 

kan utnyttjas för konnexa fordringar, vilket medför att de fordringar ett återtagande-

förbehåll kan säkra är långt färre än vid panträtt, där samma begränsning inte finns (se 

vidare 2 § och 7 § första punkten AvbetL samt 38 § andra stycket första punkten KKrL).168 

Konnexitetskravet hänger samman med att varan med återtagandeförbehåll befinner sig i 

gäldenärens besittning – inte hos borgenären eller tredjeman som vid pant. Därför skulle 

man kunna mena att hinder inte möter mot att analogisera från återtagandeförbehåll till 

pant, som saknar samma begränsning. 

 Argumentet utifrån förbudet mot kopplingsförbehåll når dock inte fram, eftersom det 

inte löser problemet att återtagandeförbehåll skiljer sig från pant genom att bestå av två 

distinkta delar. Själva återtagandet av varan är bara det första steget. Därefter kvittas 

parternas kvarstående fordringar (9 och 10 § AvbetL samt 40 och 41 § KKrL).169 

Kvittning är en annan säkerhetsform än panträtt, varför man kan mena att det inte går att 

dra slutsatser om pantfordringens omfattning från återtagandeförbehåll, låt vara att 

pantfordringens omfattning i och för sig bestäms på obligationsrättslig grund.170 

 Det tredje – och kanske starkaste – argumentet för att tillämpa AvbetL och KKrL 

analogt på panträtten måste därför gå ut på att såväl panträttens som 

återtagandeförbehållens verkningar kan förklaras genom kvittning. Rättsinstitutens 

effekter är liknande, för precis som vid pant kan en borgenär säkra en fordran genom 

                                                
167 Håstad, Sakrätt, s. 196, som kort redogör för förbudet mot kopplingsförbehåll. 
168 Prop. 1976/77:123 s. 178, om KKrL. Jfr NJA 1882 s. 355; NJA 1903 s. 193. Båda fallen visar att 
generella pantförskrivningar godtas. Jfr NJA 1923 s. 258, där HD godtog en generell pantförskrivning, men 
begränsade dess verkningar. 
169 Jfr Lindskog, Kvittning s. 194. 
170 Millqvist s. 183 f.; prop. 1970:20 del B s. 300, där departementschefen uttalar att pantförskrivningen 
måste innehålla uppgift om pantfordringen. Jfr Håstad, Sakrätt, s. 322 f., som talar om att pantfordringen 
måste ha ”stöd i pantavtalet”; Millqvist s. 187, som talar om hur panten kan knytas till en säkrad fordran; 
Myrdal s. 40; Walin s. 23 ff., som behandlar syftet med pantförskrivningen, d.v.s. pantavtalet. 
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kvittning.171 Även kvittningens och panträttens funktioner är liknande. Båda tjänar som 

säkerheter vid exekution och främjar därmed kreditgivningen. Båda utgör sätt för 

borgenärerna att säkra betalning vid gäldenärens insolvens eller tredska.172 

 Rättsinstituten är så lika att Lennander t.o.m. hävdar att panträtten tekniskt sett 

fungerar som kvittning vid realisation av panten utom exekution.173 En sådan tanke kan 

grundas på att panthavaren skulle ha en skyldighet att lämna ut det pantsatta objektet till 

pantsättaren, och att realisation av pantobjektet medför att denna naturaförpliktelse 

omvandlas till en penningförpliktelse till följd av hävning jämte skadeståndskrav från 

pantsättaren. Denna panthavarens penningförpliktelse kvittas sedan med pantsättarens 

skuld, varefter panthavaren tillgodogör sig köpeskillingen för pantobjektet. 

 En sådan teoretisk förklaringsmodell har dock en del svagheter. Modellen bygger på 

avtalsrättsliga resonemang, varför den förutsätter att parternas avtal är synnerligen 

intrikat konstruerat, utan några egentliga tecken att parterna har konstruerat sitt avtal på 

ett sådant intrikat sätt. För att undanröja de problem med bristande behörighet som faller 

under 2 § lagen (1986:796) om godtrosförvärv av lösöre måste förklaringsmodellen 

förutsätta att panthavaren i det enskilda fallet var behörig att under vissa förhållanden 

sälja det innehållna objektet. Förklaringsmodellen måste även förutsätta att parterna i det 

enskilda fallet har avtalat att pantsättaren inte får återkräva objektet förrän efter att en viss 

skuld helt har blivit löst. Förhållandena blir ännu märkligare i ljuset av 11 § PreskL (jag 

återkommer till denna poäng senare). Till det kommer även att pant då plötsligt skulle 

fungera helt annorlunda vid utmätning eller konkurs. 

De större problemen med en modell som försöker att förklara pant genom kvittning 

kommer dock av att instituten tillämpas annorlunda till följd av att kvittning och pant 

fungerar på skilda vis rent tekniskt och systematiskt.174 Kvittning innebär att två gentemot 

varandra stående fordringar upphör, medan panträtt innebär att panthavaren tar betalt ur 

realisationsvärdet av en anvisad tillgång. Denna grundläggande skillnad i konstruktion är 

inte bara teoretisk. Kvittning kan t.ex. inte ske i samma utsträckning som pant. Kvittning 

                                                
171 Jfr även Karlgrens utveckling i NJA 1960 s. 9, där han talar om att återtagandeförbehåll ”i strid mot 
allmänna panträttsliga grundsatser […] kom att tilläggas sakrättslig verkan”. 
172 Om panträtt, se Lennander s. 3; Myrdal s. 37; Walin s. 23. Om kvittning, se Lindskog, Kvittning, s. 70–
72 och 74 f. Se vidare nedan, avsnitt 6.2, där analysen är mer ingående. 
173 Lennander, Kredit och säkerhet, s. 107 som menar att panthavarens tillgodogörande av influtet belopp 
vid pantrealisation för betalning av pantfordringen sker genom kvittning. 
174 Detta skulle kunna förklaras av att kvittning och pant är gamla institut vilka har utvecklats på skilda vis. 
Panträtt fanns långt innan 1734 års lag, se t.ex. flockar 7 och 8 köpmålabalken i Magnus Erikssons landslag 
och flockar 6, 7, och 10–13 köpmålabalken i Magnus Erikssons stadslag. Om kvittning, se Lindskog, 
Kvittning, s. 47 f.  
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kan inte användas som säkerhet på ett så generellt sätt som pant, eftersom kvittning kräver 

att två fordringar står mot varandra, medan panträtt bara förutsätter existensen av en 

fordran; kvittning kräver ett tidigare skuldförhållande.175 Kvittning kräver även att t.ex. 

sociala skäl inte utesluter kvittning, medan panten kan realiseras om gäldenären 

underlåter att betala pantfordringen.176 Effekterna vid preskription är liknande, men 

annorlunda. Motfordringen kan fortfarande användas för kvittning även om den 

preskriberas (10 § PreskL), på samma sätt som panten kan bestå även om pantfordringen 

preskriberas (11 § PreskL). Däremot preskriberas aldrig pant,177 medan kvittning inte kan 

ske om huvudfordringen preskriberas – istället får motfordringen drivas in genom t.ex. 

betalning, vilket inte ger företrädesrätt vid exekution.  Skillnaderna framgår även av att 

vissa regler bara gäller kvittning (t.ex. 5:15–5:17 KL), medan andra bara gäller panträtt 

(t.ex. 3:7 andra stycket, 3:8 och 9:5 första stycket KL). Kvittning och pant är liknande 

men annorlunda.  

 En jämförelse med vad som annars skulle gälla för en hävning enligt 64 § KöpL leder 

inte till någon annan slutsats om möjligheterna att analogisera från reglerna för 

återtagandeförbehåll.178 I vart fall dröjsmålsränta faller bort – åtminstone delvis – med 

anledning av en hävning.179 Även vid dessa tillfällen tar reglerna alltså som huvudregel 

hänsyn till dröjsmålsränta. Visserligen sker det inte genom kvittning till den del räntan 

inte har betalats, utan genom overksamhet, men det rör sig ändå om något annat än 

särskild förmånsrätt. Säljaren får inte en företrädesrätt till utdelningen i konkursen, utan 

en separationsrätt till den egendom som omfattas av återtagandeförbehållet. 

 Inte heller bestämmelserna om återtagandeförbehåll är alltså ensamt tillräckliga för 

att svara på frågan om panten säkrar ränta på pantfordringen utan vidare genom att 

pantförskrivningen fylls ut med dispositiv rätt. Däremot kan de vara relevanta som en del 

                                                
175 Jfr Lindskog, Kvittning, s. 407, som skriver att ”en pant torde typiskt sett vara betydligt mer ägnad till 
realisation i syfte att frigöra dess värde än vad som är fallet beträffande avbetalningsgods”. 
176 Lindskog, Kvittning, s. 270–282; Mellqvist & Persson s. 106; Rodhe, Lärobok i obligationsrätt, s. 52. 
177 Lindskog, Preskription, s. 68 och 111; prop. 1979/80:119 s. 88. 
178 Det framgår inte uttryckligen av lagtexten, men avräkningsbestämmelserna i AvbetL och KKrL måste 
ersätta 64 § KöpL och 43 § KKöpL, vilka båda behandlar hävningens verkningar. Det finns nämligen ingen 
anledning varför t.ex. kreditfordringen skulle falla bort enligt 64 § första stycket KöpL och samtidigt vara 
del av avräkningen enligt 9 § tredje stycket AvbetL (jfr prop. 1988/89:76 s. 187, som för 64 § andra stycket 
KöpL hänvisar till särskilda regler i AvbetL. Möjligen kan definitionen av kreditfordran i 2 § AvbetL stödja 
en annan tolkning. Frågan om 64 § första stycket KöpL även omfattar dröjsmålsränta lämnar jag för 
närvarande obesvarad (jfr prop. 1988/89:76 s. 186)). 
179 Varken lagtexten eller propositionen är helt tydliga på om hela dröjsmålsräntan faller bort eller inte 
(prop. 1988/89:76 s. 186). Min bedömning är dock att så huvudsakligen är fallet, då den avsedda effekten 
är återgång av prestationerna. Jag begränsar mitt uttalande till delvis bortfall av dröjsmålsränta därför att 
dröjsmålsräntan har tre skilda funktioner, varav bara funktionen att kompensera för kapitalets bruksvärde 
talar för att den bör falla bort (Lindskog, Betalning, s. 490 f.). 
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av ett större resonemang för att precisera lagstiftarens värderingar, då min undersöknings 

fall och återtagandesituationen ändå liknar varandra. 

 

5.5 Allmänna obligationsrättsliga principer för pantförskrivningar? 
Ett alternativ för varför ränta skulle säkras utan vidare som fortfarande kvarstår är att 

försöka konstruera en utfyllande regel såsom en allmän obligationsrättslig princip.180 Vad 

krävs dock för att något ska vara en allmän obligationsrättslig princip? Frågan har inte 

behandlats särskilt utförligt i doktrinen.181 Själva begreppet som sådant leder en i tankarna 

att en allmän princip måste finna brett stöd i flera snävare principer. 

 I HD:s praxis grundas allmänna principer följdriktigt ofta i flera rättskällor. Två 

exempel är NJA 2011 s. 600 och NJA 2013 s. 1174. I det förra fallet använde domstolen 

KtjL, KöpL och förarbetena till KtjL eller om ändring i KtjL. I det senare fallet använde 

HD ”exempelvis” KöpL, KtjL och Förenta nationernas konvention den 11 april 1980 

angående avtal om internationella köp av varor.182 Även NJA 2009 s. 672 är ett gott 

exempel på det sagda, låt vara att HD i fallet inte uttryckligen talar om allmänna 

obligationsrättsliga principer utan om att konstruera utfyllande rätt ”med stöd av 

lagbestämmelser rörande jämförbara avtalsförhållanden och praxis”.183 

HD har dock i andra fall uttalat sig om existensen av allmänna principer mot bakgrund 

av enstaka regler med stor möjlighet till analog tillämpning. Oftast talar domstolen då om 

enskilda lagrum i KöpL, som i t.ex. NJA 2013 s. 271.184 I NJA 2014 s. 960 förefaller 

domstolen dock korrigera detta fokus på KöpL genom att reservera sig för att KöpL 

kanske inte utan vidare kan antas uttrycka allmänna principer.185 

                                                
180 Jfr Hasselrot VII s. 13, som menar att panten häftar för ett större belopp utökas med utvidgningar av en 
säkrad fordran som sker ”i kraft av allmänna obligationsrättsliga regler”. 
181 Korta redogörelser finns i t.ex. följande källor: Lehrberg, Avtalsrättens grundelement, s. 53 och 283; 
Lehrberg, Köprätt, s. 40; Lehrberg, Praktisk juridisk metod, s. 144 f. Jfr NJA 1989 s. 614, där HD talade 
om ”allmänna kontraktsrättsliga grundsatser”; NJA 2017 s. 482, där HD istället använde begreppet 
”vedertagen rättsgrundsats”. 
182 Mindre tydliga exempel: NJA 2008 s. 282; NJA 2016 s. 900. Notera även HD:s allmänna uttalanden i 
NJA 2007 s. 909. Domstolens bedömning är dock mindre tydlig.  
183 Jfr Svensson Ny Juridik 1:17 s. 98 f., som menar att ”allmänna kontraktsrättsliga principer” ofta avser 
”generella normer härledda ur den befintliga rätten”. 
184 HD:s domskäl punkter 7 och 8, där HD:s jämförelse med kontrollansvaret 40 § KöpL är den snävast 
formulerade hänvisningen till KöpL. Jfr NJA 2011 s. 600, HD:s domskäl punkt 12. 
185 HD:s domskäl punkt 24. En annan tolkning vore dock att domstolen försöker att sönderdela de allmänna 
obligationsrättsliga principerna i de allmänna principer som bara är tillämpliga på vissa avtal, jfr NJA 1998 
s. 448 (”allmänna principer för avbrottsförsäkring”); NJA 2011 s. 600, HD:s domskäl punkter 6 och 13 
(”allmänna obligationsrättsliga principer tillämpliga inom tjänsteområdet”); NJA 2013 s. 271, HD:s 
domskäl punkt 10 (”allmänna obligationsrättsliga principer som gäller för avtal av detta slag”); NJA 2013 
s. 1174, HD:s domskäl punkt 9. 
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Jag har redan försökt finna enskilda relevanta regler, utan framgång, låt vara att 

allmänna principer skiljer sig från analog tillämpning av ”lagfästa bestämmelser rörande 

likartade avtalsförhållanden”.186 Visserligen har argumentationen gått ut på en direkt 

analogi mellan den enskilda regeln och panträtten, men även om de enskilda reglerna 

skulle kunna analogiseras till allt förutom panträtt tvekar jag ytterst på att det skulle göra 

någon skillnad. Det följer nämligen av HD:s praxis att allmänna principer kan skilja sig 

mellan olika avtal och underområden.187 I t.ex. NJA 2011 s. 600, var domstolen noga med 

att det skulle röra sig om ”allmänna obligationsrättsliga principer tillämpliga inom 

tjänsteområdet”.188 Till det kommer dock att många av de enskilda regler jag undersökt 

inte rör jämförbara företeelser, vilket annars är fallet när domstolen sluter sig till att det 

finns allmänna principer. T.ex. angår 9:5 andra meningen HB över huvud taget inte frågan 

om en säkerhetsrätt säkrar ränta på det säkrade kravet, varför den inte kan ligga till grund 

för en sådan allmän princip – oavsett hur analogt tillämplig den är. 

Problemet blir likartat med motsatt angreppssätt, d.v.s. att försöka grunda en allmän 

princip genom att finna ett flertal mindre regler vilka innebär att ränta på det säkrade 

kravet säkras av andra säkerheter än pant. De enskilda regler den allmänna principen 

grundar sig på måste nämligen angå samma eller åtminstone en jämförbar företeelse som 

den för vilken den allmänna principen ska gälla. Som framgått ovan saknas även sådana 

regler. 

Rättspraxis ger dock anledning att tveka om kraven på underlag för en allmän princip 

verkligen är så strikta som jag nu påstått. I många fall uttalar sig domstolarna nämligen 

om allmänna principer mot bakgrund av otillräckligt eller obefintligt underlag – sett till 

hur de redovisade skälen är skrivna.189 HD angav egentligen inga källor för reglerna hur 

tolkersättningen skulle bestämmas i NJA 1984 s. 334 I och II samt 2012 s. 905 I och II.190 

Visserligen angav domstolen en källa i NJA 2012 s. 905 I och II, men den var bara NJA 

1984 s. 334 I och II. Andra exempel är NJA 2008 s. 642, NJA 2014 s. 425,191 NJA 2015 

                                                
186 NJA 2007 s. 909. Enligt min mening är det dock inte tydligt vilken regel utgången i målet baserades på. 
187 NJA 2014 s. 960, HD:s domskäl punkt 24. Jfr NJA 2009 s. 672, där HD talar om ”jämförbara 
avtalsförhållanden och praxis”. 
188 HD:s domskäl punkt 6. 
189 Jfr NJA 2017 s. 94, HD:s domskäl punkt 7. Jag misstänker dock att HD i NJA 2012 s. 905 I och II 
inspirerades av den i och för sig otillämpliga tolktaxan som den redovisade i sina skäl. 
190 Observera dock att tolkens motpart i NJA 1984 s. 334 I och II hänförde sig till prop. 1978/79:132 s. 31. 
I mål II jämförde HD med samma ställe i samma proposition. Även propositionen hänför sig emellertid 
bara till vad som ”torde” följa ”enligt kontraktsrättsliga principer”, låt vara att den anförde tingsrättspraxis. 
191 HD:s domskäl punkt 22. 
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s. 359,192 och RH 2012:16.193 Notera även NJA 1998 s. 448, där HD visserligen hade stöd 

för sin allmänna princip. Emellertid bestod stödet av innebörden av ”allmänt tillämpade 

försäkringsvillkor”, d.v.s. utformningen av frivilligt ingångna avtal.194 

 Gemensamt för alla dessa fall är att HD på ett eller annat sätt hämtat argument från 

befintlig rätt – även när den inte anger någon rättskälla till stöd för sina påståenden.195 I 

t.ex. NJA 2014 s. 425 talar HD om ”allmänna kontraktsrättsliga principer om en 

huvudmans ansvar för sina medhjälpare”. Denna princip framskymtar i t.ex. 12, 21, 22, 

27, 30, och 51 §§ KöpL på ett eller annat sätt. I många fall kan dock samma effekt uppnås 

utan KöpL, genom kontraktsupplägg där det bara är huvudmannen som har avtalet med 

tredjeman, medan medhjälparna bara har avtal med huvudmannen. Ett sådant sätt att 

resonera löser dock inte alltid problemet. 

 På grund av hur HD skriver i dessa mer diffusa fall är det inte alltid lätt att precisera 

vilka skäl som kan leda till att HD ställer upp en allmän princip. Det enda jag kan 

konstatera är att HD här öppnar upp för att den kan skapa nya regler mot bakgrund av 

regler tillämpliga för annat än den företeelse domstolen har framför sig om argumenten 

är goda.196 Detta visar på det grundläggande problemet med att angripa frågan om panten 

säkrar ränta på pantfordringen utifrån allmänna principer; konstruktionen allmänna 

obligationsrättsliga principer är egentligen inte något argument i sig. Den är bara ett 

medel för domstolarna att legitimera regelskapande – eller rättare sagt att skapa regler 

mot bakgrund av argument i gällande rätt. Det är dock argumenten som är viktigast, inte 

den teoretiska konstruktion som legitimerar slutsatsen. Samtidigt skulle dock 

konstruktionen kunna legitimera ett resonemang som går ut på en mindre försiktig 

jämförelse med likartade regler, så länge materialet är brett nog. Sådana jämförelser 

besvarar dock inte i sig frågan om panten säkrar ränta på pantfordringen utan vidare 

eftersom de sker med otillräckligt likartade regler. Precis som reglerna om återtagande-

förbehåll skulle dock ett liknande sätt att resonera som när HD skapar allmänna principer 

kunna ingå i ett annat resonemang. 

 

                                                
192 HD:s domskäl punkt 15. 
193 Se även hovrätten i NJA 1993 s. 81, som dock avgjorde målet på annan grund.  
194 Jfr NJA 1999 s. 629. 
195 Jfr Svensson Ny Juridik 1:17 s. 98 f.; Bengtssons utveckling i NJA 1978 s. 389, där han hänför sig till 
förutsättningsläran när han uttalar att en hyresgäst ”i vissa fall kan med stöd av allmänna kontraktsrättsliga 
principer få till stånd en jämkning av avtalsvillkoren på grund av felaktiga förutsättningar”; AD 2013 nr 57. 
196 Jfr NJA 2007 s. 909, där det framgår att tillämpliga allmänna principer ytterst bestäms av det enskilda 
fallet. 
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6 Systematisk ändamålstolkning?  
6.1 Förutsättningar för undersökningen 
Kan räntan säkras genom en ”analog” tolkning av kravet att pantförskrivningen ska 

hänvisa till en identifierbar pantfordring? Det jag avser är att bortse från kravet att 

pantförskrivningen ska hänvisa till en identifierbar fordran i enskilda fall mot bakgrund 

av relevanta ändamål och intressen. Resultatet av en sådan analys kan kallas ”analog 

tillämpning”, om man med analogi avser fallet att en rättsregel tillämpas utanför dess 

betydelseområde.197 En sådan terminologi passar dock mindre väl och skulle dölja vad 

som faktiskt sker. Den följande analysen är inget mer än ytterligare ett försök att skapa 

dispositiv rätt – men med stöd av ändamålsresonemang, m.m. 

 

6.2 Övergripande ändamål 
I enlighet med metoden ska jag nu analysera panträttens ändamål som helhet. Panträttens 

ändamål kan dock bara fastställas mot bakgrund av panträttens effekter, varför jag först 

undersöker de senare.198 I doktrinen brukar framhävas fem olika effekter (inte 

funktioner): att främja kreditgivningen (kreditgivningseffekten),199 ge borgenären 

säkerhet vid gäldenärens insolvens (säkerhetseffekten),200 ge borgenären befogenhet att 

realisera panten vid gäldenärens tredska (realisationseffekten),201 uppmuntra gäldenären 

att frigöra sig från skulden för att återfå pantobjektet (påtryckningseffekten),202 samt 

orsaka gäldenären olägenhet (olägenhetseffekten).203 

Olägenhetseffekten bortser jag från redan av det skälet att den inte är nödvändigt 

förbunden med panträttsinstitutet. Den orsakas av kravet på att pantsättarens rådighet ska 

skäras av,204 vilket är en del av just det svenska genomförandet av panträtten. Panträttens 

kärna består dock i att tillhandahålla panthavaren säkerhet; inte att besvära 

                                                
197 Jfr Ekelöf I s. 105 f.; Lehrberg, Praktisk juridisk metod, s. 144; Samuelsson & Melander s. 57. 
198 För definitionerna på effekt, funktion och intresse som jag använder, se ovan, avsnitt 1.5.2. 
199 Håstad, Sakrätt, s. 125 och 282; Lennander s. 3, som dock betecknar det som att panten ”underlättar” 
kreditgivningen; Myrdal s. 37. 
200 Lennander, Kredit och säkerhet, s. 80; Lennander s. 3; Undén s. 161; Walin s. 23. 
201 Håstad, Sakrätt, s. 285; Lennander s. 3. 
202 Lennander s. 3; Myrdal s. 37; Walin s. 24. 
203 Walin s. 24. I vissa fall kan man även mena att pantens möjlighet att föra samman kapital för investering 
är en egen effekt (investeringseffekten), d.v.s. situationen att panten i princip fungerar som en aktie, istället 
för säkerhet för en vanlig försträckning (Undén s. 161). Investeringseffekten är dock inte relevant för 
undersökningen, vilken istället rör pantsättningar till säkerhet för försträckningar. 
204 Jfr Walin s. 24. Se om kravet på rådighetsavskärande, dess effekter, m.m., Håstad, Sakrätt, s. 285 f. och 
287 ff. 
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pantsättaren.205 I vart fall är olägenhetseffekten inte en funktion, eftersom den inte främjar 

omsättningen utan snarare tvärtom – den motverkar panträttens övergripande ändamål. 

Av de återstående fyra effekterna är bara tre funktioner: att främja kreditgivningen 

(kreditgivningsfunktionen), utgöra säkerhet vid insolvens (säkerhetsfunktionen), och ge 

borgenären befogenhet att realisera panten vid tredska (realisationsfunktionen).206 Att så 

är fallet beror av att de effekter som hör till funktionerna alla tjänar förmögenhetsrättens 

övergripande ändamål att främja omsättningen.207 Påtryckningseffekten främjar dock inte 

omsättningen, då det inte i sig innebär någon omsättning att gäldenären återbetalar 

försträckningen. 

Med det sagt är bara kreditgivningsfunktionen relevant för fallet om panten säkrar 

ränta på pantfordringen utan vidare. Övriga två är bara relevanta i förhållande till ett redan 

fastställt säkrat krav. De kan alltså inte avgöra frågan om pantfordringens omfattning. 

Man skulle redan här kunna stanna och konstatera att det allmänt främjar kredit-

givningen att låta panten även säkra räntan. Därigenom blir kreditgivarens prestation 

säkrare för kreditgivaren; den skyddas. Den kreditgivningsfrämjande effekten ger även 

en positiv effekt för omsättningen som helhet, varför resultatet att låta panten säkra ränta 

på pantfordringen utan vidare även är förenligt med förmögenhetsrättens övergripande 

ändamål; ekonomiska medel kommer då till bättre användning. Emellertid är även de 

konkreta ändamålen på rekvisitnivå en viktig del av ändamålssystemet. Därför under-

söker jag dem och deras relation till såväl panträttens som säkerhetsrätternas ändamål. 

 

6.3 Ändamål på rekvisitnivå 
Vad är ändamålet med kravet på hänvisning till en identifierbar fordran? 

En första fråga är vad som skulle hända om kravet inte fanns.208 Kravet är en 

begränsning av när en giltig panträtt föreligger. Utan kravet skulle det bara finnas 

                                                
205 Lennander s. 3; Myrdal s. 37. Jfr Walin s. 23; Myrdal, Borgenärsskyddet, s. 39, som skriver om allmänt 
förekommande syften med civilrättsliga regler. 
206 Lennander s. 3; Myrdal s. 37; Walin s. 23. 
207 Myrdal s. 37; Myrdal, Borgenärsskyddet, s. 39 f. Jfr Domeij s. 17 f., som behandlar hur domstolarna 
använder ”omsättningens intresse” som motivering; Håstad, Sakrätt, s. 282, som generaliserar 
kreditgivningsfunktionen till fler förmånsrätter än bara panträtt; Lennander s. 3, som menar att panträttens 
ultimära mål är att ”underlätta kreditgivningen”; Lindskog, Betalning, s. 44 f. Lindskogs distinktion mellan 
betalningsintresset och befrielseintresset är dock mindre relevant här, eftersom den rör betalning. 
208 Jfr Ekelöf III s. 177–178, som använder ett liknande omvänt angreppssätt för domens rättskraft enligt 
17:11 RB. 
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generella pantförskrivningar, som huvudregel.209 En sådan ordning vore onekligen till 

gagn för enskilda kreditgivare, men skulle kunna medföra mindre gynnsamma effekter 

för kredittagarna. De relevanta ogynnsamma effekterna för kredittagarna kan preciseras 

genom en jämförelse med förarbetena till 36 § AvtL, eftersom de behandlar problemen 

med generella pantförskrivningar och noterar några faktorer som rättstillämparen kan 

behöva beakta. 

 Min slutsats utifrån förarbetenas exemplifiering på relevanta faktorer är att kravet att 

pantförskrivningen som huvudregel ska hänvisa till en identifierbar fordran har en viss 

kredittagarskyddande funktion. Genom att pantförskrivningar som huvudregel inte är 

generella förhindras omotiverat ojämna förhandlingslägen, omotiverad sammankoppling 

mellan fordringar, och omotiverat försvårande för pantsättaren att utnyttja säkerheten 

efter att den ursprungliga skulden har betalats. En aspekt som nog är relevant när man 

bedömer vilka effekter är omotiverade, är om effekterna är praktiskt motiverade eller inte 

– av t.ex. att underlätta fortlöpande kreditgivning.210 

 Förarbetena till 36 § AvtL ger dock inte hela bilden, eftersom de behandlar 36 § AvtL; 

inte kravet att pantfordringen ska kunna identifieras. Jag tänker därför även företa en kort 

teleologisk undersökning av det sistnämnda kravet. I det klara fallet står det exakt vilken 

fordring panten säkrar i pantförskrivningen. Att acceptera en sådan pantförskrivning 

främjar tydlighet i pantförskrivningar, vilket i sin tur leder till större säkerhet om vad 

pantförskrivningar i allmänhet innebär. I sin tur leder det till att kreditgivarna kan vara 

tryggare i deras säkerheter, vilket främjar kreditgivningen. På det sättet tryggas 

omsättningen. Därför motsvaras tydlighetseffekten av en tydlighetsfunktion. 

Emellertid hämmar tillämpningen också omsättningen, eftersom tydlighet i 

pantförskrivningar kommer på bekostnad av snabbhet. Att skriva ned vad panten säkrar, 

istället för att låta avtalet vara muntligt eller konkludent, främjar inte omsättningen – 

tvärtom.211 Detta är dock en oönskad konsekvens, eftersom såväl avtalsrätten som 

panträtten ska främja omsättningen.212 Vidare inträffar inte denna negativa effekt om 

                                                
209 Jag går inte in på de begränsningar som 36 § AvtL innebär i avtalsfriheten, eftersom undersökningen 
utgår från en hypotetisk situation där generella pantförskrivningar är huvudregeln. Frågan om 36 § AvtL 
verkligen kan användas för att jämka en sådan regel är därför irrelevant. 
210 SOU 1974:83 s. 186 f., som – med vederbörliga ändringar – anför nämnda effekter som omständigheter 
vilka kan motivera att en generalpantklausul jämkas. 
211 Jfr prop. 1970:20 del B s. 123, där det sägs att formkravet vid fastighetsköp inte får onödigt betunga 
omsättningen; Lehrberg, Avtalsrättens grundelement, s. 59 f., som menar att skriftkrav betungar 
omsättningen. 
212 Lehrberg, Avtalsrättens grundelement, s. 59–61, som skriver om avtalsrättens omsättningsfrämjande 
funktion. Jfr Lehrberg, Förutsättningsläran, s. 278–280; Adlercreutz I s. 19, som beskriver avtalet som ett 
instrument ”i den ekonomiska omsättningens tjänst”. Om panträttens funktion, se ovan, avsnitt 6.2 och 6.3. 
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pantförskrivningen sker konkludent eller muntligen. Därför är det inte en funktion av 

kravet att pantförskrivningen ska hänvisa till en identifierbar fordran att påverka 

omsättningen negativt (jfr olägenhetseffekten). 

I ett annat klart fall står det visserligen inte exakt i pantförskrivningen vilken fordring 

panten ska säkra, men den hänvisar till ett skuldebrev med bara just den fordringen och 

där ingen ränta (eller dylikt) är möjlig. Effekterna är i princip desamma som tidigare, men 

med tillägget att omsättningen främjas genom att det inte finns något dubbelt formkrav – 

den tyngs inte ned med onödig tydlighet. Å andra sidan garanteras ändå tydligheten, vilket 

ger trygghet i omsättningen. 

Redan här syns en viss öppning för panten att säkra ränta. Panten skulle kunna säkra 

ränta om det främjar kreditgivningen utan att nämnvärt minska pantförskrivningens 

tydlighet eller äventyra kredittagarnas skydd. 

 

6.4 Typiska partsintressen 
Hur ställer sig ändamålen med kravet att pantfordringen ska framgå av 

pantförskrivningen i förhållande till de relevanta partsintressena? 

Jag börjar med de typiska partsintressena i och för sig. Trots att pantförskrivningen 

bara sker mellan två parter, går det inte att laborera med endast deras intressen. Frågan 

om pantfordringens omfattning rör en trepartssituation, låt vara att pantförskrivningen i 

och för sig bara sker mellan två av parterna.213 Pantförskrivningens primära rättsföljd vid 

t.ex. konkurs är att ge förtur till utdelning vid kredittagarens bristande betalningsförmåga. 

Rättsföljden sätter likadelningen mellan borgenärerna ur spel, till nackdel för 

borgenärskollektivet. 

Kreditgivarens främsta intresse är att säkra sig mot riskerna med att försträcka 

kredittagaren pengar. Detta intresse tillgodoses av säkerhetseffekten och 

realisationseffekten som ger kreditgivaren särskilda befogenheter över panten. Även 

påtryckningseffekten tillgodoser kreditgivarens intresse genom att uppmuntra gäldenären 

att betala tillbaka krediten snabbare än annars. Jag kallar detta för kreditgivarintresset.  

Kredittagaren vill å sin sida bli försträckt pengar, samt även inte behöva offra alltför 

mycket för att få dem. Detta intresse tillgodoses genom kreditgivningseffekten, genom 

att kredittagaren därigenom får större tillgång till kredit än annars – och förhoppningsvis 

                                                
213 Jfr Lennander s. 7, som menar att problem kring pantfordringen när tredjeman gör anspråk på 
överskjutande delen av panten inte förutsätter tredje mans existens. 
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även billigare sådan. Även kredittagarskyddsfunktionen tillgodoser kredittagarens 

intresse genom att skydda mot alltför betungande kreditvillkor. Jag kallar detta för 

kredittagarintresset. 

Borgenärskollektivet vill däremot att kredittagarens medel delas lika, dvs. att panten 

inte säkrar räntan. Detta intresse tillgodoses egentligen bara genom olägenhetseffekten, 

genom att den minskar kredittagarens vilja att ta kredit. Kredittagaren måste då ställa 

säkerhet, vilket medför olägenhet. Påtryckningseffekten tillgodoser inte borgenärernas 

intresse eftersom den ändå leder till att kreditgivaren gynnas, låt vara att effekten bara är 

relevant före exekutiva åtgärder. I viss mån tillgodoser kredittagarskyddsfunktionen 

borgenärskollektivets intresse, men kredittagarskyddsfunktionen är inriktad på 

kredittagarens intresse. Jag kallar detta för borgenärskollektivsintresset. 

 

6.5 Partsintressenas relativa vikt 
Vid frågan om panten säkrar ränta på pantfordringen utan vidare står den främsta 

konflikten mellan å ena sidan borgenärskollektivsintresset, och å andra sidan kreditgivar- 

och kredittagarintressena. Det är borgenärskollektivet som typiskt sett har det främsta 

intresset av att panten säkrar så få skulder som möjligt. Vilken vikt har detta intresse på 

ett allmänt plan? För att svara på frågan ska jag undersöka de värderingar lagstiftaren har 

gett uttryck för i – främst – konkurslagstiftningen. 

Av KL:s lagtext framgår att huvudregeln är likadelning och att konkursen ska vara en 

samlad uppgörelse (1:1 KL).214 Principen om likadelning har flera ändamål. För det första 

avser den att förhindra en kamp mellan samtliga intressenter i en konkurs, och därmed 

även en borgenärskapplöpning.215 För det andra avser den att ge säkerhet för borgenärerna 

och därmed främja kreditgivningen.216 För det tredje utgör den en grundval för den fria 

konkurrensen i en marknadsekonomi, och tillgodoser alltså även omsättningens 

intressen.217 

Även de första och andra ändamålen kan dock föras tillbaka på omsättningens 

intresse. Det andra ändamålet främjar omsättningen genom att kreditgivningen främjas, 

                                                
214 Se även Mellqvist & Welamson s. 28, som preciserar ”likabehandlingsprincipen”, som de kallar den. 
215 Lennander, Återvinning i konkurs, s. 22, som menar att reglerna förhindrar en ”allas kamp mot alla”; 
Mellqvist & Welamson s. 26; Heuman, Specialprocess, s. 171. 
216 Heuman, Specialprocess, s. 171; Håstad, Sakrätt, s. 94 och 97, som talar om intresset av ett fungerande 
kreditväsen; Lennander, Återvinning i konkurs, s. 22; Mellqvist & Welamson s. 26, som talar om 
konkursregleringens syfte att ”skapa trygghet för långivare”. 
217 Mellqvist & Welamson s. 25 f. Jfr Mellqvist & Welamson s. 107, om problemet att för vidsträckta 
återvinningsregler kan hämma omsättningen. 
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precis som vid pant.218 Därigenom främjas nämligen att kapital används, istället för att 

”läggas på hög”. För det första ändamålet blir saken något knepigare. Att förhindra 

borgenärskamp och -kapplöpning främjar en ordnad avveckling av ett insolvent företag 

eller en insolvent persons skulder. En ordnad avveckling leder i sin tur till en jämn 

fördelning av de ekonomiska skadorna. En jämn fördelning av skadorna ger dels ett visst 

säkerhetsnät för borgenärskollektivet genom att en enskild borgenär inte behöver ta 

”smällen” fullt ut, dels ett förutsebart system. Båda dessa nyssnämnda effekter främjar 

omsättningens intresse.219 

Enbart konkursinstitutets funktion i allmänhet ger dock inte tillräckligt underlag för 

att avgöra frågan vilken tyngd borgenärskollektivsintresset har för frågan om panten 

säkrar ränta på pantfordringen utan vidare. Konkursinstitutets funktion i allmänhet ger 

bara huvudlinjerna – inte detaljerna, d.v.s. hur lagstiftaren rent konkret har valt att vikta 

intressena mot varandra. Därför undersöker jag nu hur KL konkretiserar principen om 

likabehandling och samlad uppgörelse. Särskilt värt att uppmärksamma är de olika 

reglerna mot säraktioner. Av dem framgår nämligen hur lagstiftaren viktar 

borgenärskollektivets intresse mot andras, och därmed vilken vikt lagstiftaren tillmäter 

borgenärskollektivsintresset i allmänhet. Jag behandlar dock bara regler som på något sätt 

handlar om förhållandet mellan kreditgivaren och borgenärskollektivet, varför 

undersökningen förbigår regler som t.ex. 6:2–6:5 KL. De behandlar snarare det 

annorlunda förhållandet mellan kredittagaren och borgenärskollektivet.220 

Jag börjar med 3:1 KL. Enligt bestämmelsen förlorar konkursgäldenären rådighet 

över konkursboets tillgångar. Läst tillsammans med 1:1 KL framgår att 3:1 KL syftar till 

att säkerställa en samlad uppgörelse, genom att konkursgäldenären inte kan påverka 

egendomsförhållandena. Undantag görs för godtroende kontrahent i 3:2 KL. Enligt 3:2 

KL:s första stycke blir en rättshandling mellan konkursgäldenären och en utomstående 

gällande trots konkursbeslutet, om den företogs senast dagen efter beslutet kungjordes i 

                                                
218 Se ovan, avsnitt 6.2. 
219 Sådana konkursinstitutets ändamål som inte hänger samman med borgenärskollektivets intresse tar jag 
bara upp i mån av relevans (se Heuman, Specialprocess, s. 172–174; Håstad, Sakrätt, s. 97. Jfr Lennander, 
Återvinning i konkurs, s. 22). Man kan dock fråga sig om likadelningen inte även främjar ett rättviseintresse 
– ett slags allmänt moraliskt intresse, som möjligen även skulle kunna delvis ligga bakom 
förmögenhetsrätten (jfr Lindskog, Kvittning, s. 68 f.). 
220 Jag behandlar inte heller 6:1 KL, som förbjudet konkursgäldenären att bedriva viss slags 
näringsverksamhet (se vidare, prop. 1986/87:90 s. 239 f.). I praktiken är det andra lagrum som hindrar 
konkursgäldenären att bedriva borgenärsskadlig näringsverksamhet (prop. 1979/80:83 s. 26. Jfr 
prop. 1968:98 s. 42 f.). Istället fyller 6:1 KL en näringsrättsligt systematisk funktion och en funktion att 
skydda godtroende tredjeman (SOU 1979:13 s. 72; prop. 1968:98 s. 42–43; prop. 1979/80:83 s. 26). Det är 
för övrigt inte till nackdel för borgenärskollektivet att konkursgäldenären bedriver näringsverksamhet. 
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Post- och Inrikes Tidningar och den utomstående inte kände till eller hade skälig 

anledning anta att gäldenären var i konkurs. Rättshandlingen går dock åter om 

konkursboet utan oskäligt uppehåll betalar den utomstående vad han eller hon betalat 

”jämte nödvändig eller nyttig kostnad”. 

Lagstiftaren har i 3:2 KL alltså inte låtit borgenärskollektivsintresset få fullt 

genomslag, som annars är det främsta intresset i en konkurs.221 Mot bakgrund av 

förarbetena och lagtextens utformning menar jag att 3:2 KL har kommit till för att ta 

hänsyn till praktiska realiteter.222 Har ett konkursbeslut inte kungjorts kan det nämligen 

vara svårt för en medkontrahent att känna till konkursgäldenärens inskränkta rådighet. 

Dessa praktiska hänsyn är ett utflöde av omsättningsintresset. Hur påverkas 

omsättningen om 3:2 KL inte skulle finnas? Jo, parter kan bli osäkra på om deras kontrakt 

gäller eller inte. I viss mån kan denna osäkerhet undanröjas genom att parterna avtalar att 

kontraktet får vila tills så lång tid har gått att ett eventuellt konkursbeslut rörande endera 

parten har publicerats i Post- och Inrikes Tidningar. En sådan lösning skulle dock hämma 

omsättningen, eftersom den leder till ett slöseri med tid som annars inte vore nödvändigt. 

Detta problem åtgärdar 3:2 KL. 

Mot denna bakgrund kan jag delvis precisera när borgenärskollektivsintresset får vika. 

För det första måste omsättningen påverkas negativt. För det andra måste kreditgivaren 

agera oklanderligt till följd av praktiska realiteter. Med oklanderligt måste här förstås att 

kreditgivaren inte kunde ha agerat på ett sätt som inte skulle ha råkat i konflikt med 

borgenärskollektivsintresset. Att jag talar om just oklanderlighet har att göra med att 

3:2 KL använder ett ondtrosrekvisit. Sådana rekvisit innefattar till sin natur ett mått av 

klander (särskilt om culpös ond tro är nog, som i 3:2 KL). Den andra omständigheten är 

ett utflöde av den första, men bör nog ändå ställas separat. 

Notera dock att 3:2 KL ingriper så lite som möjligt. Enbart det negativa 

kontraktsintresset säkras, eftersom konkursboet kan ”återvinna” rättshandlingen som blev 

giltig genom 3:2 KL mot att boet ersätter medkontrahenten för det negativa 

kontraktsintresset.223 Därmed kvarstår alltså en del av problemen med 3:1 KL, låt vara 

sannolikt sett inte till sådan grad att de nämnvärt hämmar omsättningen eftersom 

tredjeman ändå kan vara säker på att behålla det negativa kontraktsintresset. Detta talar 

                                                
221 Prop. 1975:6 s. 127 f., som ordagrant säger att ”[i] konkursfallet är det främst borgenärerna som skall 
skyddas”. 
222 SOU 1970:75 s. 66, som beskriver den tidigare ordningen som ”alltför hård”; Håstad, Sakrätt, s. 98, som 
behandlar varför de äldre reglerna ansågs för rigorösa. Jfr prop. 1975:6 s 124 f. och 188. 
223 SOU 1970:75 s. 67 och 104; Walin, Materiell konkursrätt, s. 107; Mellqvist & Welamson s. 85. 
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för att borgenärskollektivsintresset väger tungt, i vart fall vid situationer i nära anslutning 

till konkursförfarandets kärna.224 

Ett annat regelkomplex som kan precisera vikten av borgenärskollektivsintresset är 

återvinningsreglerna i 4 kap. KL. Behandling av återvinningsreglernas funktioner blir 

dock ytlig, eftersom de behandlar frågan i vilken mån borgenärskollektivsintresset 

sträcker sig utanför konkursen som sådan i tidslig bemärkelse, medan min undersökning 

bara behandlar borgenärskollektivsintressets vikt ”innanför” konkursen. 

Återvinningsreglerna låter borgenärskollektivsintresset få genomslag på bekostnad av 

omsättningens intresse genom att ge konkursen retroaktiv effekt.225 Denna retroaktivitets-

effekt legitimeras av att reglerna syftar till att upprätthålla likadelningsprincipen genom 

att motverka illojala förfaranden från gäldenären.226 Den legitimeras även av att den 

förhindrar kapplöpning mellan borgenärerna, bl.a. genom att förhindra påtryckningar mot 

gäldenären.227 

Vad säger då syftena bakom retroaktivitetseffekten om borgenärskollektivsintressets 

tyngd? De indikerar att borgenärskollektivsintresset ibland kan väga så tungt att det får 

genomslag på bekostnad av omsättningen och förutsebarheten. Retroaktivitet är nämligen 

något typiskt oförutsebart och leder därför inte till någon trygghet i omsättningen. Det rör 

sig om motsatt situation från 3:1 och 3:2 KL, vilka låter omsättningens intresse få 

genomslag på bekostnad av borgenärskollektivsintresset. Återvinningsreglernas gränser 

sätts dock av de enskilda rekvisiten. De enskilda rekvisiten begränsar reglernas verkan 

med hänsyn till omsättningens intresse, eftersom de begränsar retroaktiviteten.228 Denna 

                                                
224 Att jag synes säga att samma regler såväl hämmar som främjar omsättningen är ingen självmotsägelse. 
Omsättningsintresset rymmer många aspekter och min granskning är inte uttömmande (jfr Domeij s. 17–
19, som pekar på några aspekter). 
225 Jfr Lennander, Återvinning i konkurs, s. 26, som redogör för avvägningens två sidor. 
226 Heuman, Specialprocess, s. 230 f.; Håstad, Sakrätt, s. 118 f.; Renman s. 122 f. 
227 Prop. 1975:6 s. 132; prop. 1986/87:90 s. 117 och 119 f.; Heuman, Specialprocess, s. 231; Lennander, 
Återvinning i konkurs, s. 24; Mellqvist & Welamson s. 26 f. Jfr Renman s. 122 f., som förefaller lägga 
större vikt vid att motverka illojala förfaranden. Jfr dock Walin, Materiell konkursrätt, s. 126 f., som anser 
att ”beskrivningen av återvinningsreglernas funktion […] delvis [är] ganska orealistisk”. Reglernas andra 
syften är mindre viktiga här. 
228 Prop. 1975:6 s. 133, som diskuterar hur olika regler har tagit hänsyn till ”intresset av säkerhet i den 
allmänna omsättningen”, och s. 138–139, där departementschefen beaktar att längre återvinningsfrister kan 
störa omsättningsintresset; prop. 1986/87:90 s. 120; Mellqvist & Welamson s. 107. Jfr SOU 1970:75 s. 114, 
som beskriver saken så att, vid utvidgningarna av återvinningsbestämmelserna, en ”avvägning fått ske 
mellan intresset av att illojala transaktioner från gäldenärens sida kan angripas samt kravet på trygghet i 
den allmänna omsättningen”; Lennander, Återvinning i konkurs, s. 157, om återvinningsreglernas 
grundtanke. 
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begränsning skadar dock inte alltid borgenärskollektivets intresse, som t.ex. med 

nackdelsrekvisitet och otillbörlighetsrekvisitet.229 

 Återvinningsreglerna väger alltså omsättningsintressets behov av förutsebarhet och 

trygghet mot borgenärskollektivsintressets behov av likadelning och att hindra illojala 

åtgärder från gäldenären.230 Reglernas omfattning begränsas av omsättningsintresset. 

Men, i vissa fall är reglerna tillämpliga och medför att borgenärskollektivsintresset 

prioriteras framför omsättningsintresset. 

Mot bakgrund av 3:1, 3:2 och 4 kap. KL framgår ett flertal omständigheter som talar 

för eller emot att ettdera intresset väger över det andra. Kreditgivarintresset väger över 

borgenärskollektivsintresset om 1) kreditgivaren har agerat oklanderligt, 2) till följd av 

praktiska realiteter, 3) utan att handlandet i och för sig har något särskilt starkt samband 

med konkursens uppkomst, och 4) omsättningen annars hämmas. Med ”oklanderligt” 

avser jag att kreditgivaren a) inte har kunnat agera på ett sätt som inte skulle orsakat någon 

intressekonflikt, b) inte ens var i culpös ond tro, och/eller c) borgenärskollektivsintresset 

bara kan tillgodoses med oförutsebara regler. Något som även talar till kreditgivar-

intressets fördel är om en tänkt tillämpning av en viss regel vore oförutsebar i sig. 

 Analysen av hur omsättningsintresset och borgenärskollektivsintresset förhåller sig 

till varandra i KL har egentligen inte tagit sikte på vad panträtten säkrar och vilken verkan 

det får i en konkurs. Emellertid har jag redan tidigare konstaterat att pantens slutliga 

funktion kan sägas vara att främja omsättningen. Vidare är klander och liknande relevant 

när partsintressena i konkurs vägs mot varandra, även om panten inte är byggd på 

avvägningar om klander och dylikt. Det rör sig om exempel på när borgenärskollektivs-

intresset får vika. 

 

6.6 Slutsats 
Ändamålsanalysen talar för att ränta på pantfordringen säkras av panten. Säkrar panten 

ränta på pantfordringen hämmas inte omsättningen, eftersom parterna inte måste skriva 

ned att även räntan säkras och inte heller behöver särskilt fundera över frågan, vilket bara 

är relevant till följd av den allmänna föreställningen om räntan som ett accessorium till 

huvudfordringen. Omsättningen tryggas även genom att ränta som uppkommer innan 

                                                
229 Om nackdelsrekvisitet: prop. 1975:6 s. 142; prop. 1986/87:90 s. 123; Lennander, Återvinning i konkurs, 
s. 92 och 95; Walin, Materiell konkursrätt, s. 134. Om båda rekvisiten: Mellqvist & Welamson s. 117. Jfr 
Lennander, Återvinning i konkurs, s. 163 f.; Mellqvist & Welamson, s. 107. 
230 Jfr SOU 1970:75 s. 114. 
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konkurs skyddas i konkurs (räntan under konkurs är en annan sak). En sådan tillämpning 

går också väl ihop med det omkringliggande systemet, där bl.a. 10:2 HB antar att ränta 

säkras av panten på något sätt. Tydlighetsfunktionen uppfylls dock bara av att det finns 

ett säkert svar åt endera håll.  

Intresseanalysen visar dock att utgångspunkten måste vara att ränta inte säkras i 

konkurs. Det ska till något ”extra” för att borgenärskollektivsintresset ska vika, då 

lagstiftaren värderar likadelning högt.231 Emellertid visar undersökningen även att det 

ofta kan bero av ytterst specifika omständigheter varför ett visst intresse i vissa fall väger 

tyngre än det andra, och vice versa. Undersökningen öppnar därför upp för möjligheten 

att ränta i vissa fall kan säkras utan vidare, förutsatt att omständigheterna är sådana att 

något sådant vore värderingssystematiskt eftersträvansvärt (t.ex., slutsatsen accepteras i 

närliggande lagstiftning). Denna synpunkt blir än viktigare mot bakgrund av slutsatsen i 

delen om allmänna obligationsrättsliga principer, som utvisade att mindre försiktiga 

jämförelser skulle kunna fungera tillsammans med andra argument. 

Analysen ger alltså en modell att anlägga i det följande, men inget generellt svar. 

 

7 Delslutsats 
Undersökningen har visat att panten inte säkrar ränta på pantfordringen utan vidare p.g.a. 

att pantförskrivningen presumeras avse även ränta eller att bevisbördan fördelas så att 

pantsättaren måste visa att panten inte säkrar ränta på pantfordringen. Inte heller kan en 

dispositiv rättsregel grundas på 2 § andra stycket FRL eller analog tillämpning av diverse 

regler, inklusive reglerna för återtagandeförbehåll, borgen och tredjemanspant. Inte heller 

kunde specialitetsprincipen eller allmänna obligationsrättsliga principer medföra att 

panten skulle säkra ränta på pantfordringen utan vidare. 

Undersökningen har dock även visat att det finns två möjligheter för att ränta skulle 

kunna säkras utan uttrycklig överenskommelse. Den första är avtalstolkning. Den andra 

är en systematisk-teleologisk tolkning av kravet att pantförskrivningen ska hänvisa till en 

identifierbar fordran. Båda dessa alternativ medför dock att undersökningen måste gå 

djupare och utreda frågan vilken ränta som säkras. Argumentens styrka kan nämligen 

skilja sig från fall till fall.  

                                                
231 Jfr Möller, Konkurs och kontrakt, s. 75–77, som diskuterar konkursboets rätt att träda in i 
konkursgäldenärens avtal. 
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II Vilken ränta säkrar panträtten? 

8 Analysens förutsättningar 
De följande avsnitten analyserar samtliga räntetyper för att utröna om de säkras av panten 

utan vidare. Analysen är tredelad. Först analyserar jag den räntetyp de enskilda avsnitten 

behandlar, för att precisera vad panten tänks säkra. Därefter går jag vidare till frågan om 

räntan säkras utan vidare till följd av dispositiv rätt. Om så är fallet stannar utredningen 

där. Är så inte fallet går jag vidare till det andra alternativet som kan leda till ett svar på 

frågan, d.v.s. tolkning av pantförskrivningen.232 Frågan är då om pantförskrivningen kan 

tolkas så att den säkrar den ifrågavarande räntetypen – trots brist på egentliga tolknings-

data. Jag går inte alltid vidare till tolkning eftersom en sådan undersökning vore onödig, 

om det redan finns dispositiv rätt. Till det kommer att undersökningens förutsättningar 

förändras av själva existensen av dispositiv rätt.233 

 

9 Legal dröjsmålsränta 
9.1 Vad är legal dröjsmålsränta? 
Enligt 2 § första stycket RL löper ränta som huvudregel bara efter att huvudfordringen 

har förfallit till betalning. Det är sådan ränta jag avser när jag talar om legal 

dröjsmålsränta.234 Denna ränta har flera funktioner. Räntans ändamål är i allmänhet att 

utgöra ersättning för utlånat kapital (ersättningsfunktionen),235 normaliserad ersättning 

för skada (skadeståndsfunktionen),236 samt påtryckningsmedel mot gäldenären att betala 

den fordring räntan löper på (påtryckningsfunktionen).237 

 Ersättningsfunktionen kan dock preciseras ytterligare. En del av den utgör 

kompensation för inflation (inflationsersättningsfunktionen).238 En annan del 

kompenserar för utlåningskostnader, med vilket jag avser kostnader associerade med 

                                                
232 Se ovan, avsnitt 3.5. 
233 Jfr Lehrberg, Avtalstolkning, s. 191; Ramberg & Ramberg s. 166–169; NJA 2013 s. 271, HD:s domskäl 
punkt 7; NJA 2014 s. 960, HD:s domskäl punkt 23. 
234 Se även Lindskog, Betalning, s. 490; Stangendahl, Räntelagen, s. 15. Jfr Mellqvist & Persson s. 76–77. 
235 Lindskog, Betalning s. 63 och 490 f.; Ahlinder SvJT 2016 s. 359. Jfr Hasselrot V s. 111; Rodhe, Lärobok 
i obligationsrätt, s. 246; Rodhe, Obligationsrätt, s. 572. 
236 Prop. 1975:102 s. 88; Lindskog, Betalning, s. 490 f. och 510. Jfr Mellqvist & Persson s. 79; Stangendahl, 
Räntelagen, s. 15. 
237 Prop. 1975:102 s. 88 f.; Lindskog, Betalning, s. 491. 
238 NJA 2013 s. 560, HD:s domskäl punkter 11–13. Jfr Hanqvist s. 83–85. 
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kreditgivarens rörelse, inklusive upplåningskostnader (utlåningskostnadsersättnings-

funktionen).239 En tredje del är att kompensera för likviditetsfördelen som den förräntade 

krediten innebär för kredittagaren (likviditetsersättningsfunktionen).240 En fjärde del 

utgör vinst, för annars kompenserar räntan inte på riktigt för hela kapitalets ”bruksvärde”, 

som Lindskog uttrycker det (vinstfunktionen).241 

 Delar av denna precisering av ersättningsfunktionen är dock inte så relevant för 

krediter givna i samband med köp, tjänster, och liknande, av naturagäldenären-

penningborgenären. Det är emellertid främst bara utlåningskostnadsersättnings-

funktionen som är så specifik att den bara är relevant vid försträckningar från banker och 

andra kreditinstitut. Preciseringens begränsning till försträckning är alltså av mindre vikt. 

 

9.2 Dispositiv rätt 
9.2.1 Inledning 

Säkrar panten legal dröjsmålsränta på pantfordringen utan vidare, enligt dispositiv rätt? 

Det krävs mer än bara teleologiska argument för att besvara frågan jakande (se ovan, 

avsnitt 6). En god utgångspunkt för analysen förefaller därför vara 10:2 HB, som antar 

att ränta säkras genom att kräva att gäldenären betalar ränta. Avser dock lösningsregeln i 

10.2 HB legal dröjsmålsränta eller inte? I lagtexten talas ordagrant om ”ränta, som 

[gäldenären] utfäst haver”. Det rör sig här egentligen om två frågor. För det första, kan 

”ränta” omfatta legal dröjsmålsränta? För det andra, innebär kravet att räntan ska vara 

”utfäst” att 10:2 HB inte kan omfatta legal dröjsmålsränta? 

 Efter 10:2 HB övergår analysen först till andra rättssystematiska argument och 

därefter till frågan om en rent teleologisk argumentation ändå kan leda till att panten 

säkrar legal dröjsmålsränta på pantfordringen utan vidare. Sist behandlar jag ett argument 

från DCFR, vilket är det argument som är minst förankrat i auktoritativa rättskällor. 

 

9.2.2 Inbegriper ”ränta” enligt 10:2 HB dröjsmålsränta? 

Vad innebär begreppet ”ränta” i 10:2 HB? Kan det inbegripa dröjsmålsränta? 

Tillämparen måste läsa 10:2 HB i ljuset av 9:10 HB, då den senare var tidigare 

huvudstadgandet om ränta sedan övriga regler om ränta i HB hade upphävts.242 Precis 

                                                
239 Ahlinder SvJT 2016 s. 362. Jfr Hanqvist s. 83–85. 
240 Krüger, Pengekrav, s. 205. Jfr Hanqvist s. 83–85; Hasselrot V s. 111. 
241 Ahlinder SvJT 2016 s. 363; Lindskog, Betalning, s. 490 f. Jfr Hanqvist 84 f.; Rodhe, Lärobok i 
obligationsrätt, s. 246; Rodhe, Obligationsrätt, s. 572. 
242 I dess lydelse enligt lagen (1905:38 s. 16) om ändring i vissa delar af 9 kap. handelsbalken. 
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som den nuvarande RL skilde 9:10 HB inte mellan olika räntetyper som sådana, utan 

enbart mellan ränta som uppkommer före eller efter förfallodagen (avkastnings- 

respektive dröjsmålsränta, enligt doktrinen).243 Detta talar för att ”ränta” kan avse legal 

dröjsmålsränta. Enligt Hasselrot omfattas dock inte dröjsmålsränta av begreppet ”ränta” 

i 10:2 HB,244 men som jag noterat ovan är hans mening inte särskilt välgrundad.245 Med 

det sagt kan jag inte lämna frågan vid 9:10 HB. 

 Därför går jag vidare och frågar mig om några slutsatser om 10:2 HB kan dras genom 

en jämförelse med de liknande bestämmelserna i 8 § AvbetL och 38 § tredje stycket 

KKrL. När kredittagaren rättar sitt dröjsmål enligt bägge bestämmelserna måste han eller 

hon bl.a. betala ”dröjsmålsränta”. Skrivningarna i AvbetL och KKrL måste förstås så att 

de i vart fall omfattar legal dröjsmålsränta, eftersom syftet med bestämmelserna är att 

säljaren ska försättas i samma situation som om dröjsmålet inte fanns.246 Frågan är dock 

om saken är fullt så enkel, då den legala dröjsmålsräntan inte bara har till ändamål att 

försätta en part i samma situation som om något dröjsmål inte skett. 

Den rent kompensatoriska funktion som 8 § AvbetL och 38 § tredje stycket KKrL ska 

fylla innebär att åtminstone dröjsmålsräntans ersättningsfunktion är relevant. 

Penningborgenären försätts inte i samma situation som före dröjsmålet om den inte 

kompenseras för inflationsskador, likviditetsskador och utebliven vinst. Mer tveksamt är 

i vad mån utlåningskostnader vore relevanta, för man kan mena att ett betalningsdröjsmål 

inte orsakar penningborgenären ytterligare sådana kostnader – någon ny försträckning 

sker nämligen inte. Den tidigare försträckningen kan dock antas medföra vissa 

administrativa kostnader, genom att gäldenärens betalning av den måste övervakas. 

Utlåningskostnader faller därför under 8 § AvbetL och 38 § tredje stycket KKrL; annars 

försätts inte penningborgenären i samma situation som om dröjsmålet inte hade inträffat. 

Problem uppkommer dock vid skadeståndsfunktionen och påtryckningsfunktionen, 

men särskilt skadeståndsfunktionen då den är ett av skälen varför dröjsmålsräntesatsen är 

så hög.247 Syftena med 8 § AvbetL och 38 § tredje stycket KKrL är nämligen bara att 

försätta penningborgenären i samma situation som om dröjsmålet aldrig skedde, vilket 

                                                
243 Se även Lindskog, Betalning, s. 490; Stangendahl, Räntelagen, s. 15. Jfr Mellqvist & Persson s. 76–77. 
Att RL ersatte 9:10 HB, se SOU 1974:28 s. 113; prop. 1975:102 s. 1 och 131 f. 
244 Hasselrot, Handelsbalken, s. 1711 f., som menar att dröjsmålsränta istället omfattas av 10:2 HB p.g.a. 
en dispositiv rättsregel som innebär att dröjsmålsränta utan vidare säkras av panträtten. Jag har tidigare 
noterat varför hans antagande saknar stöd. A.m. Undén, Om panträtt i rättigheter, s. 174 f. 
245 Se ovan, avsnitt 1.3. 
246 För AvbetL: prop. 1977/78:142 s. 93. För KKrL: prop. 1976/77:123 s. 180 f.; prop. 1991/92:83 s. 92 
och 139 f.; prop. 2009/10:242 s. 116; Ds 1990:84 s. 212. Jfr KKrL med prop. 1977/78:142 s. 93. 
247 Prop. 1975:102 s. 88; Lindskog, Betalning, s. 490 f. 
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inte alltid kräver något normaliserat skadestånd. Därför menar jag att det är tveksamt om 

den del av dröjsmålsräntan som fyller skadeståndsfunktionen verkligen faller under 8 § 

AvbetL och 38 § tredje stycket KKrL. 

Ett typiskt skadestånd har nämligen flera funktioner. Den reparativa funktionen talar 

för att dröjsmålsränta enligt 8 § AvbetL och 38 § tredje stycket KKrL avser även legal 

dröjsmålsränta. Funktionen innebär nämligen att den skadelidande ska ersättas för lidna 

skador.248 Det saknas anledning att inte låta 8 § AvbetL och 38 § tredje stycket KKrL 

omfatta även den del av dröjsmålsräntan som avser skadeståndsfunktionen om ett 

dröjsmål orsakar skador; annars försätts inte penningborgenären i samma situation som 

före dröjsmålet. En funktion som talar emot att dröjsmålsräntan skulle omfattas är den 

preventiva funktionen.249 I den mån skadeståndsfunktionen fyller även en sådan funktion 

är det inte motiverat att låta 8 § AvbetL och 38 § tredje stycket KKrL omfatta den högre 

dröjsmålsräntesatsen. Problemet är dock att det är ytterst svårt – om inte omöjligt – att 

enligt gällande rätt särskilja de olika delarna av dröjsmålsräntesatsen. Det låter sig 

egentligen inte göras. Till följd av att dröjsmålsräntesatsens olika funktioner är så 

sammanblandade menar jag att dröjsmålsräntebegreppet bör tolkas formalistiskt i för-

hållande till legal dröjsmålsränta. Därför omfattas hela den legala dröjsmålsräntan av 8 § 

AvbetL och 38 § tredje stycket KKrL (med möjligt undantag för en viss schablonmässig 

nedsättning för att gissa sig fram till rätt del av dröjsmålsräntesatsen). 

Möjligen skulle man kunna hävda att det är 2 § AvbetL och 2 § KKrL som medför att 

resterande delar av den legala dröjsmålsräntan faller under 8 § AvbetL och 38 § tredje 

stycket KKrL. Emellertid är frågan nog snarare om man inte kan uppnå samma effekt 

genom att bara gå genom 2 § AvbetL och 2 § KKrL, istället för att behöva stödja sig på 

att 8 § AvbetL och 38 § tredje stycket KKrL särskilt nämner dröjsmålsränta. Då skulle 

dröjsmålsräntans funktioner inte vara lika problematiska, kan man tänka sig. Sett bara till 

ordalydelsen faller dröjsmålsränta noga räknat under begreppet kreditkostnad i 2 § 

AvbetL och 2 § KKrL, eftersom den är en kostnad som köparen måste betala med 

anledning av krediten. Därigenom faller dröjsmålsräntan även under begreppet 

kreditfordran, och är en del av det belopp som köparen ska betala enligt 8 § AvbetL eller 

38 § tredje stycket KKrL för att hindra penningborgenären att återta varan. 

Denna slutsats är dock inte riktig. Det vore meningslöst för 8 § AvbetL och 38 § tredje 

stycket KKrL att särskilt nämna dröjsmålsränta om 2 § AvbetL och 2 § KKrL redan 

                                                
248 Hellner & Radetzki s. 36 f.  
249 Hellner & Radetzki s. 39–41. Därmed inte sagt att den preventiva funktionen är den enda eller viktigast.  
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omfattar dröjsmålsränta. Redan därför kan ingen del eller typ av dröjsmålsränta falla 

under 2 § AvbetL och 2 § KKrL. AvbetL:s förarbeten bekräftar slutsatsen att 2 § AvbetL 

inte omfattar dröjsmålsränta.250 

Slutsatsen är osäkrare för 2 § KKrL. Visserligen är det angivna syftet med definitionen 

av kreditkostnad i 2 § KKrL att hindra konsumenten att fatta förhastade kreditbeslut, 

vilket talar för att inte heller 2 § KKrL avser dröjsmålsränta.251 Och, visserligen anger 

förarbetena även att begreppet främst ska träffa sådana tillägg och avgifter som ”drabbar 

alla kredittagare och som är i princip omöjliga för dessa att påverka”.252 Men, 2 § KKrL 

genomför delvis art. 3 Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/48/EG av den 23 april 

2008 om konsumentkreditavtal och om upphävande av rådets direktiv 87/102/EEG.253 

Enligt direktivets skäl 43 är direktivets definition av kreditkostnad uttömmande. 

Uttalanden i svenska förarbeten har alltså litet värde här. Av direktivets skäl 19 framgår 

dock att poängen med dess definition är densamma som enligt de svenska förarbetena – 

att skydda konsumenten från att vidta förhastade och dåligt informerade beslut om att ta 

kredit. Dröjsmålsränta behöver inte omfattas för att uppfylla det konsumentskyddande 

syftet, då den inte är en egentlig del av konsumentens faktiska kostnad för krediten. 

Mot denna bakgrund blir slutsatsen att bara 8 § AvbetL och 38 § tredje stycket KKrL 

kan omfatta dröjsmålsränta; man kan inte ta en omväg genom 2 § AvbetL och 2 § KKrL. 

Då måste man gå på en formalistisk tolkning. Därför omfattar 8 § AvbetL och 38 § tredje 

stycket KKrL hela den legala dröjsmålsräntan, trots att så inte vore ändamålsenligt. 

Jämförelser med AvbetL och KKrL blir visserligen haltande, men i denna del kan en 

jämförelse möjligen ge viss ledning. Både 8 § AvbetL och 38 § tredje stycket KKrL ger 

avbetalningsköparen möjlighet att rätta sitt dröjsmål, vilket avviker från motsvarande 

regler i KöpL och KKöpL.254 Däremot liknar det 12:43 första stycket JB, som ingår i en 

lagstiftning till skydd för hyresgästen (jfr 12:1 femte stycket JB).255 Enligt 12:43 första 

stycket JB kan hyresgästen nämligen förhindra att hyresrätten förverkas genom att rätta 

sig innan hyresvärden säger upp avtalet. Jag ställer mig dock skeptisk till att 8 § AvbetL 

och 38 § tredje stycket KKrL som helhet bara skulle syfta till att skydda 

                                                
250 Prop. 1977/78:142 s. 85. 
251 Prop. 1991/92:83 s. 41 f. Jfr prop. 2009/10:242 s. 87. 
252 Prop. 1991/92:83 s. 43. Jfr prop. 2009/10:242 s. 87. 
253 Prop. 2009/10:242 s. 88. 
254 För AvbetL: prop. 1977/78:142 s. 92 f. För KKrL: prop. 1976/77:123 s. 180; prop. 1991/92:83 s. 140; 
prop. 2009/10:242 s. 116; Ds 1990:84 s. 212. 
255 Se även t.ex. Victorin, Badur, Flodin, Hager, Kommersiell hyresrätt, s. 22; Björkdahl, Hyra av bostad 
och lokal, s. 15–17. Jfr Bengtsson, Hager, Victorin, Hyra och annan nyttjanderätt till fast egendom, s. 25–
29. 
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avbetalningsköparen – snarare tillgodoser de även avbetalningssäljarens eller kredit-

givarens intresse av att få vederlag för sin prestation. Detsamma kan dock sägas om 12:43 

första stycket JB. 

Skiljer sig 10:2 HB:s ändamål härifrån? Den är en återlösningsbestämmelse, inte en 

rättelsebestämmelse, vilket är en skillnad. Samtidigt fyller den dock ändå samma funktion 

att skydda (här:) pantsättaren och säkerställa att (här:) panthavaren får betalt så kostnads-

effektivt som möjligt. Bestämmelsens effekter är nämligen att pantsättaren kan undvika 

att pantobjektet realiseras när vederbörande har möjlighet att infria skulden, samtidigt 

som panthavaren får betalt utan att behöva realisera panten, vilket annars skulle kunna 

medföra kostnader. Dessa två effekter främjar omsättningen genom att inverka positivt 

på båda parters intressen. Pantsättaren får behålla sin tidigare pantsatta egendom, och för 

panthavaren är det bättre att få betalt direkt av pantsättaren än att behöva realisera panten. 

Resonemanget talar för att ”ränta” i 10:2 HB inbegriper dröjsmålsränta (och även att 

”utfäst” skulle kunna omfatta legal ränta). Man kan inte invända mot resonemanget att 

det vore ett cirkelargument att precisera ”ränta” enligt 10:2 HB för att undersöka vilken 

ränta som panten säkrar utan vidare. Visserligen kan man mena att en funktion med 10:2 

HB måste vara att pantsättaren fullgör den pantsäkrade fordringen, varför pantfordringens 

omfattning först måste vara känd innan man undersöker 10:2 HB. Emellertid gick 

resonemanget jag nyss förde ut på att föra över slutsatser från AvbetL och KKrL på grund 

av tillräckligt närliggande ändamål. Ett sådant argument är inget cirkelargument. 

Inte heller kan man invända att resonemanget kring ränta inte fungerar p.g.a. att en 

slutsats om 10:2 HB skulle förutsätta en analys av pantfordringens omfång. En sådan 

invändning skulle gå ut på att 10:2 HB:s rekvisit bara kan definieras om man vet vad 

pantfordringen är. Invändningen utgår dock utan grund från att det är omöjligt att skilja 

mellan 10:2 HB:s innebörd och pantfordringens omfång.256 Därför faller även den.  

”Ränta” enligt 10:2 HB inbegriper alltså dröjsmålsränta, av den typ den legala 

dröjsmålsräntan kan sägas vara. 

 

9.2.3 Inbegriper ”utfäst” enligt 10:2 HB legal dröjsmålsränta? 

För att pantsättaren ska behöva betala ränta enligt 10:2 HB för att lösa panten ska räntan 

vara ”utfäst”. Innebär detta krav att pantsättaren inte behöver betala legal dröjsmålsränta 

för att lösa panten enligt 10:2 HB (och att 10:2 HB därför inte skulle kunna stödja att 

                                                
256 Jfr Hasselrot, Handelsbalken, s. 1711 f., som förefaller antyda att 10:2 HB ska tolkas så. 
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panten säkrar legal dröjsmålsränta utan vidare)? Skrivningen förefaller innebära att 

10:2 HB inte kan omfatta legal ränta, för sådan ränta är noga räknat inte utfäst av någon 

part.257 Möjligen kan man mena att legal dröjsmålsränta är utfäst i den meningen att den 

automatiskt följer av parternas avtal såsom utfyllande rätt. I sådant fall saknas dock 

anledning att skriva ”utfäst”; ordet tillför då inget. Resultatet skulle bli följande: avtalad 

ränta inkluderas eftersom den är utfäst i ordets allmänspråkliga betydelse, medan legal 

ränta inkluderas eftersom den anses utfäst såsom något parterna antar ”följer med”. 

 Frågan är hur det såg ut i 9:10 HB, som antogs samtidigt med 10:2 HB. Paragrafen i 

dess lydelse enligt lagen (1905:38 s. 16) om ändring i vissa delar av 9 kap. handelsbalken 

sade i relevanta delar följande:258 

 
”Hafver man lånt penningar på viss tid, och ej ränta för dem utfäst; vare då ej skyldig den att gifva. 

Betalar han ej å föreskrifven tid; gälde sedan ränta sex för hundrade om året. […]”259 

 

Lydelsen av 9:10 HB visar på samma skillnad mellan avtalad och legal ränta som i RL, 

där den legala räntan utgörs av dröjsmålsränta (jag bortser nu från legal 

avkastningsränta).260 I sig ger dock 9:10 HB inte särskilt stor ledning om vad ”utfäst” 

innebär, utan bara en fingervisning att ”utfäst” i 10:2 HB nog avser avtalad ränta. Mot 

detta talar möjligen vad som sägs i propositionen till RL, att 9:10 första meningen HB 

innebar att avkastningsränta bara utgick om en ”sådan förpliktelse åvila[de] gäldenären 

enligt avtal eller föreskrift i lag [min kurs.]”.261 Alltså, ”utfäst” skulle avse avtal eller 

föreskrift i lag. Uttalandet ger dock inget starkt stöd för att ”utfäst” även avser legal ränta, 

eftersom det inte behöver förstås som en omdefiniering av ”utfäst”.262 

  Därför går jag vidare till RL – den moderna motsvarigheten till 9:10 HB.263 I 1 § andra 

stycket RL står att lagen ”gäller i den mån inte annat är avtalat, [eller] utfäst […]”. Det 

förefaller något långsökt att läsa denna bestämmelse så att även legal ränta anses utfäst 

enligt RL mot bakgrund av formuleringen att ”inte annat” ska vara utfäst. Visserligen kan 

                                                
257 Jfr Hasselrot, Handelsbalken, s. 1711 f. som skiljer mellan ”utfäst ränta” och ”uppskofsränta”. 
258 Jfr SOU 1974:28 s. 48, som menar att den ändring i 9:10 HB som föranleddes av att 9:8 HB upphävdes 
var sakligt ointressant. Det är även den delen jag uteslutit. 
259 Lydelsen i denna del skiljer sig från den ursprungliga lydelsen bara på det sättet att stavningen 
moderniserades.  
260 Se även prop. 1975:102 s. 33. Jfr Nehrman-Ehrenstråle, a.a., s. 356, som för gällande rätt före HB skiljer 
mellan ränta som utgår ”effter öfwerenskommande” och ”Lagens föreskrifft”. 
261 Prop. 1975:102 s. 33. 
262 Jfr SOU 1974:28 s. 61 f., som behandlar vissa speciella räntebestämmelser; prop. 1975:102 s. 44 f. 
263 SOU 1974:28 s. 113; prop. 1975:102 s. 1 och 131 f. 
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formuleringen läsas så att den antar att även ränta enligt RL är utfäst, men en sådan 

läsning kan inte stämma. För det första skulle det innebära att ränta enligt RL är samtidigt 

avtalad, utfäst och särskilt föreskriven, vilket vore motsägelsefullt. För det andra är en 

sådan läsning oförenlig med förarbetena till RL, där bestämmelsen karakteriseras som en 

dispositivitetsregel. Departementschefen talar där om att RL ”gäller bara om inte annat är 

avtalat eller särskilt föreskrivet” (jfr 1 § andra och tredje stycket AvtL samt 3 § KöpL).264 

”[U]tfäst” i 1 § andra stycket RL avser alltså inte ränta som utgår enligt RL. 

 Argumentet som utgår från RL avgör dock inte frågan, eftersom 1 § andra stycket RL 

är en dispositivitetsregel – dess ändamål är därför att ge utrymme för parterna att fritt 

avtala om annan ränta.265 Till skillnad från 10:2 HB är den inte en lösningsregel. Det är 

inte givet att ”utfäst” innebär samma sak i 10:2 HB som i RL. Då inställer sig frågan om 

ändamålen med 10:2 HB medför att jämförelsen faller. 

Som framgick ovan skiljer sig ändamålen med 10:2 HB markant från 1 § andra stycket 

RL. Därför leder inte jämförelser med det senare stadgandet långt. Jag kan bara konstatera 

att ”utfäst” i 1 § andra stycket RL inte avser särskilda ränteregler enligt andra 

författningar, utan de särskilda räntereglerna träffas istället av begreppet ”särskilt 

föreskrivet”.266 Emellertid säger 1 § andra stycket RL egentligen inget om 10:2 HB. Med 

det sagt menar jag ändå att innebörden av 1 § andra stycket RL stödjer att ”utfäst” i 

10:2 HB ska tolkas så att det inte omfattar legal ränta, låt vara svagt.  

Kan då möjligen en självständig ändamålsanalys av 10:2 HB leda till att ”utfäst” inte 

hindrar en tolkning att 10.2 HB även avser legal dröjsmålsränta? Ändamålet att 

säkerställa att panthavaren blir kostnadseffektivt betald skulle kunna tala för att 10:2 HB 

omfattar legal dröjsmålsränta trots dess ordalydelse, eftersom panthavaren på det viset får 

mer betalt än annars. Emellertid fungerar resonemanget inte, för det förutsätter att frågan 

om pantfordringens omfattning redan har lösts. Om legal dröjsmålsränta säkras av 

panträtten vore det helt i enlighet med panthavarens intresse – och därmed ett av 

ändamålen – att låta ”ränta, som [gäldenären] utfäst” genom analog tillämpning avse även 

legal dröjsmålsränta. Här finns inga konflikter med ändamålet att skydda pantsättaren. 

Om däremot legal dröjsmålsränta inte säkras av panträtten vore det visserligen i 

enlighet med panthavarens intresse att låta samma fras avse även legal dröjsmålsränta, 

men det skulle inverka menligt på pantsättarens intresse. Det kostar då mer för 

                                                
264 Prop. 1975:102 s. 114. 
265 Jfr prop. 1975:102 s. 82–84., där föredraganden diskuterar om vissa regler bör vara tvingande. 
266 Jfr prop. 1975:102 s. 114. 
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pantsättaren att lösa panten än att låta den realiseras, eftersom pantsättaren måste betala 

mer för att lösa panten än vad panthavaren kan ta ut ur köpeskillingen för panten. 

Man kan mena att denna skillnad mellan de två situationerna spelar mindre roll, då 

pantsättaren vid frivillig betalning undviker att behöva stå för de realisationskostnader 

som annars tas ut ur pantens köpeskilling (i vart fall vid exekution, enligt 17:7 UB och 

14:18 första och tredje stycket KL).267 Emellertid förekommer realisationskostnader även 

när panträtten säkrar legal dröjsmålsränta på pantfordringen, utan att det skulle ha någon 

inverkan åt någotdera håll. Svaret på frågan om ”ränta” i 10:2 HB avser legal 

dröjsmålsränta eller inte beror alltså av svaret på frågan om panten säkrar legal 

dröjsmålsränta utan vidare eller inte. Emellertid analyserar jag 10:2 HB för att besvara 

den senare frågan. Svaret på frågan beror då av svaret på frågan – ett cirkelargument. 

Man kan i och för sig helt separera 10:2 HB från frågan om pantfordringens omfång, 

något Hasselrot får förstås påstå.268 En sådan lösning är i och för sig fullt möjlig, och jag 

har egentligen utgått från att ett sådant antagande vore korrekt – åtminstone delvis. 

Problemet kvarstår dock att en självständig ändamålsanalys av 10:2 HB inte kan besvara 

frågan om 10:2 HB omfattar legal dröjsmålsränta, på grund av hur ett resonemang utifrån 

ändamålen med 10:2 HB beror av ett klart svar ifråga om pantfordringens omfattning. 

De argument som finns kvar pekar då mot att ”ränta, som [gäldenären] utfäst” avser 

just avtalad ränta av något slag. ”[U]tfäst” avser alltså inte legal ränta, varför 

lösningsregeln i 10:2 HB inte inbegriper legal dröjsmålsränta. Därför stödjer 10:2 HB inte 

att pant skulle säkra legal dröjsmålsränta på pantfordringen utan vidare. 

 

9.2.4 Övrig rättslig systematik 

Utöver 10:2 HB finns två andra relevanta rättssystematiska argument. 

För det första kan man jämföra med AvbetL och KKrL. Huvudskälet till att jämföra 

pant med avbetalningsköplagstiftningen är den systematiska likheten med pant som följer 

av 10:2 HB. Detta skäl faller dock eftersom 10:2 HB inte är tillämplig. Samtidigt finns 

ändå fortfarande skäl för en sådan jämförelse, då lagstiftaren har uttryckt relevanta 

värderingar i AvbetL och KKrL. 

                                                
267 Jfr Håstad, Sakrätt, s. 323. Med det sagt anar jag att problemet är komplexare än så, för vad är egentligen 
realisationskostnad och vilka kostnader faller egentligen faller in under de nämnda stadgandena? En sådan 
undersökning faller dock utanför denna uppsats, varför jag nöjer mig med vad som ser ut att vara en 
huvudregel. Jfr UfR 1868.931, där domstolen uttalade att panten ”maa formodes at omfatte ogsaa de til 
dens Inddrivelse medgaaende Omkostninger”. 
268 Hasselrot, Handelsbalken, s. 1711 f., som hänvisar till hans uttalande om pantfordringens omfång. 
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Legal dröjsmålsränta omfattas av avräkningen enligt 9 § tredje stycket AvbetL och 

40 § tredje stycket KKrL (tillsammans med annan ränta genom att använda begreppet 

”kreditfordran”, se 2 § AvbetL och 2 § KKrL).269 Vid sådana köp gäller ett förbud mot 

kopplingsförbehåll. Mer specifikt innebär förbudet att återtagandeförbehållet inte kan 

utnyttjas för att säkra annat än kreditbeloppet plus kreditkostnaden, och kreditbeloppet 

måste vara en del av kontantpriset; det finns ett konnexitetskrav (2 § och 7 § första 

punkten AvbetL samt 38 § andra stycket första punkten KKrL).270 Att då tillåta legal 

dröjsmålsränta talar för att samma sak skulle godtas även vid pantförskrivningar, för vid 

de senare finns inget förbud mot kopplingsförbehåll. Ytterligare slutsatser från AvbetL 

skulle dock lämna panträtten bakom sig, då de oundvikligen kommer in på 

kvittningsresonemang. Redan detta resonemang är något haltande. 

För det andra skulle man kunna fråga sig om inte den legala dröjsmålsräntans funktion 

stödjer att panten säkrar legal dröjsmålsränta på pantfordringen utan vidare. Frågan är om 

skadestånds- och påtryckningsfunktionerna verkligen tillgodoses om panten inte säkrar 

dröjsmålsränta utan vidare. Denna synpunkt har dock inte särskilt stor tyngd. Frågan 

skiljer sig inte från frågan om det utomobligatoriska skadeståndets funktion tillgodoses 

om det inte säkras med pant. Uppenbarligen är så fallet, eftersom sådant skadestånd inte 

som huvudregel automatiskt säkras av förmånsrätt.271 Skulle skadestånd säkras utan 

vidare riskerar kretsen förmånsberättigade borgenärer dessutom att bli för stor; tanken 

vid utformningen av FRL var att begränsa antalet förmånsrätter till sådana det fanns 

”verkligt bärande skäl” för.272 

Alltså ger övrig rättssystematik bara svagt stöd för att panten säkrar legal 

dröjsmålsränta utan vidare. 

 

9.2.5 Teleologiska argument utifrån kravet på hänvisning till en identifierbar fordran 

Frågan är om rent teleologiska synpunkter talar tillräckligt starkt för att borgenärs-

kollektivsintressets behov av likadelning får vika, trots att rättssystematiken bara svagt 

stödjer att legal dröjsmålsränta säkras av panten utan vidare. Att låta panten säkra legal 

dröjsmålsränta är emellertid inte någon typiskt oförutsebar rättstillämpning, som att t.ex. 

ge konkursen retroaktiv verkan. Borgenärskollektivsintresset väger alltså som 

                                                
269 Se ovan, avsnitt 9.2.2, med vederbörliga ändringar. 
270 Se även Håstad, Sakrätt, s. 196, som redogör för förbudet mot kopplingsförbehåll. 
271 Prop. 1970:142 s. 86, där det sägs att ”[ä]ven skadeståndsfordringar utgår utan förmånsrätt”. 
272 Prop. 1970:142 s. 82. 
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utgångspunkt tungt, i enlighet med vad jag sade ovan. Detta talar snarare mot att panten 

skulle säkra legal dröjsmålsränta utan vidare. 

Lösningen att låta legal dröjsmålsränta säkras utan vidare skulle medföra att parterna 

för det första inte uttryckligen behöver avtala om att dröjsmålsränta säkras, vilket 

underlättar omsättningen om parter regelmässigt avtalar att panten säkrar räntan. 

Kreditgivningen främjas också genom att borgenärers skydd i konkurs utökas. 

Tydlighetsfunktionen talar varken för eller emot, eftersom resultatet blir tydligt till 

följd av att det finns en säker regel – inte på grund av regelns resultat. Därför kan man 

inte argumentera för att det skapar allmän osäkerhet om kreditgivarintresset inte tillåts 

väga över borgenärskollektivsintresset genom att panten får säkra räntan utan vidare. Den 

osäkerhet jag avsåg i min analys i anslutning till 3:2 KL var snarare den osäkerhet som 

uppkommer till följd av att parterna omöjligen kan ta reda på ett avgörande förhållande. 

Här är det inte så svårt att ta reda på det avgörande förhållandet, eftersom de avgörande 

förhållandena bara är sakomständigheter, inte rättsregler. Parterna behöver enbart läsa 

pantförskrivningen.  

 Nog riskerar omsättningen att hämmas om räntan inte utan vidare säkras av panten. 

Detta följer av det jag nu sagt, eftersom det slutliga ändamålet med de relevanta 

ändamålen är att främja omsättningen. Säkrar panten inte legal dröjsmålsränta hämmas 

nämligen omsättningen genom att parterna måste se till att panten uttryckligen säkrar 

legal dröjsmålsränta. Emellertid krävs något mer än bara att omsättningen hämmas, vilket 

framgår av bl.a. 3:2 KL. Till det kommer även att konkursinstitutet i sig ska främja 

omsättningen, varför de båda effekterna kan tänkas ”ta ut” varandra i någon mån. 

 Enbart de teleologiska argumenten väger alltså inte över borgenärskollektivsintresset. 

 

9.2.6 DCFR 

Ett sista argument för att panten säkrar legal dröjsmålsränta skulle möjligen kunna 

grundas på DCFR. Av (1) IX. – 2:401 DCFR framgår att en säkerhetsrätt alltid säkrar 

“the ancillary rights of the creditor against the debtor”, särskilt ”(a) contractual and 

default interest”. Tidigare i DCFR framgår att dröjsmålsräntan inte beräknas på exakt 

samma sätt som enligt RL (III. – 3:708 DCFR), med undantag för när gäldenären är en 

näringsidkare – låt vara att sättet att beräkna räntan då ändå inte är identiskt ((1) och (4) 

III. – 3:710 DCFR). Någon form av legal dröjsmålsränta ingår alltså i pantfordringen 

enligt DCFR, men dess belopp är inte detsamma som enligt 6 § RL. 
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I NJA 2009 s. 672 hämtade HD från DCFR de relevanta omständigheterna för att 

beräkna skälig uppsägningstid vid återförsäljningsavtal. Enligt min mening väger dock 

argumentet utifrån DCFR relativt lätt, eftersom den teleologiska argumentationen inte var 

tillräckligt stark för att motivera att borgenärskollektivsintresset skulle få vika. Att då 

använda ett svagare argument än de teleologiska – DCFR – når därför ingen framgång. 

Till skillnad från den teleologiska argumentationen är DCFR nämligen inte förankrad i 

någon tillämplig auktoritativ rättskälla, utan kan snarare jämställas med utländsk och 

komparativ litteratur. Till det kommer att i den mån DCFR ändå speglar svensk rätt är det 

osäkert hur mycket som egentligen är gällande rätt och hur mycket som enbart är ett 

försök att föra vidare den svenska doktrinära uppfattningen, vilken jag tidigare 

konstaterat saknar grund. 

Därför innebär inte DCFR att panten säkrar legal dröjsmålsränta utan vidare. 

 

9.2.7 Slutsats 

Pantförskrivningen säkrar inte legal dröjsmålsränta på pantfordringen utan vidare enligt 

dispositiv rätt.273 De systematiska och teleologiska argumenten är för svaga för att väga 

över borgenärskollektivsintresset. Detsamma kan sägas om argumentet utifrån DCFR. 

Därmed inte sagt att pantförskrivningar i allmänhet inte skulle kunna tolkas så att de 

säkrar legal dröjsmålsränta. 

 

9.3 Säkrar panten räntan genom tolkning av pantförskrivningen? 
I det förra avsnittet kom jag fram till att legal dröjsmålsränta på pantfordringen inte säkras 

av pantförskrivningen utan vidare enligt dispositiv rätt. Jag fortsätter därför med samma 

fråga, men inom ramen för tolkning av pantförskrivningen. Som jag då sade ovan är 

syftesargumentet av störst intresse.274 

 Det relevanta objektiva syftet med en pantförskrivning är att säkra de pantsäkrade 

fordringarna. För att detta syfte ska uppnås kan man mena att pantförskrivningen även 

måste tolkas så att den säkrar ränta, eftersom räntan bl.a. kompenserar för inflation. 

Säkras inte den ränta som kompenserar för inflation riskerar pantfordringen att tappa i 

faktiskt värde, låt vara att det pantsäkrade kravets siffror kan vara desamma. Parternas 

                                                
273 För borgen förefaller dock Walin & Ingvarsson även skilja mellan olika dröjsmålsräntor i RL. Deras 
slutsatser är dock, i allmänhet, att borgen inte säkrar ränta utan vidare, med undantag för legal 
avkastningsränta (Walin & Ingvarsson, s. 154–156). Jag skiljer inte mellan de olika typerna även p.g.a. att 
räntans funktion är densamma i samtliga fall av dröjsmålsränta i RL, i vart fall så vitt är av intresse här. 
274 Se ovan, avsnitt 3.5. 
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syfte kan dock inte förstås så att en lösning som innebär att inflationsersättningen inte 

säkras vore acceptabel; hela pantfordringen säkras inte då. Situationen kan jämföras med 

en negativ ränta som medför att kreditgivaren måste betala kredittagaren ränta. Där skulle 

pantfordringen minska i värde till följd av den negativa räntan. Skulle detsamma inte gälla 

vid det omvända fallet – d.v.s. när räntan är positiv – så behandlas fallen olika, utan stöd 

i pantförskrivningens objektiva syfte.  

 Den legala dröjsmålsräntan har dock fler funktioner än bara inflationsersättnings-

funktionen. Är det dock verkligen nödvändigt för att uppfylla pantförskrivningens 

objektiva syfte att även andra delar av den legala dröjsmålsräntan säkras? Jag börjar med 

ersättningsfunktionens övriga delar. Utlåningskostnadsersättningsfunktionen, likviditets-

ersättningsfunktionen och vinstfunktionen kan alla på något sätt sägas kompensera för 

den förlust kreditgivaren annars får av att inte istället ha placerat sina medel på t.ex. ett 

sparkonto. Har borgenären ingen utlåningsverksamhet finns inga utlåningskostnader. 

Lånar borgenären inte ut medel till gäldenären finns de fortfarande kvar som likvida 

tillgångar hos borgenären och kan förräntas genom en alternativ placering. 

 Med det sagt ifrågasätter jag ändå om de nämnda tre funktionerna verkligen måste 

säkras av pant för att huvudfordringen kan sägas vara säkrad. Utlåningskostnaderna utgör 

noga räknat ingen del av huvudfordringen, eftersom de inte är en del av det utlånade 

beloppet i sig. Man skulle kunna säga att så är fallet i praktiken, genom att kostnaden 

orsakas av utlåningen i sig, i förening med att räntan fungerar som en långsam 

återbetalning av utlåningskostnaderna. Resonemanget är inte ett cirkelargument, eftersom 

utlåningskostnaderna är en annan sak från räntan, men däremot utgår det från en 

föreställning att utlåningskostnaderna en gång ingick i huvudfordringen. Så är dock inte 

fallet från ett rättsdogmatiskt perspektiv. 

 Likviditetsersättningsfunktionen kompenserar för att det utlånade beloppet inte längre 

är likvida medel hos kreditgivaren. Likviditetsminskningen kan hänföras till 

huvudfordringen, eftersom det är just p.g.a. att huvudfordringen är uppbunden hos 

pantsättaren som panthavaren saknar de likvida medel den annars skulle haft. Är dock 

hänsyn till sådana värden verkligen relevanta inom ramen för syftesargumentet? Det rör 

sig om ett värde de tillgångar som utgör huvudfordringen förlorade genom att de blev 

huvudfordringen, och i den betydelsen är det just huvudfordringens värde som ersätts 

genom likviditetsersättningsfunktionen. Till skillnad från i t.ex. NJA 2015 s. 741 skulle 

pantförskrivningen dock ändå fylla en rimlig funktion även om räntans 

likviditetsersättning inte säkrades. Vad som säkras är huvudfordringen efter 
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likviditetsminskningen. Alltså är det inte nödvändigt att pantförskrivningen säkrar även 

likviditetsersättningen. 

 Precis som vid likviditetsersättningen behöver inte heller vinstdelen av räntan säkras 

för att syftet med pantförskrivningen – att säkra huvudfordringen – ska uppnås. 

Visserligen är vinstgenerering i allmänhet oupplösligt förbundet med försträckningen 

som sådan och därmed även till att huvudfordringen alls finns, men så är inte fallet vid 

legal dröjsmålsränta. Den legala dröjsmålsräntan utgår nämligen p.g.a. dröjsmål; en 

”ofrivillig försträckning”. Vinsten var inte del av kalkylen för försträckningen, eftersom 

den var ofrivillig.275 

 Hur blir det då med skadestånds- och påtryckningsfunktionerna? Redan av analysen 

av de mer centrala delarna av den legala dröjsmålsräntans funktion framgår att 

skadestånds- och påtryckningsfunktionerna ligger utanför vad som kan uppnås med 

hänsyn till syftesargumentet. 

Således är det bara inflationsersättningen som säkras. Slutsatsen leder dock till vissa 

problem. Hur vet tillämparen vad som tillgodoser inflationsersättningsfunktionen? Den 

enklaste rättsdogmatiska lösningen vore en schablon. Tillgängliga lagrum är då 5 § och 6 

§ RL. Det ligger närmare till hands att analogisera från 5 § RL då skillnaden mot 

räntesatsen i 6 § RL följer av dröjsmålsräntans skadestånds- och påtrycknings-

funktioner.276 Räntesatsen i 5 § RL är dock anpassad till avkastningsränta. Av förarbetena 

framgår att räntesatsen i 5 § RL avses ligga något högre än den förmånligaste placeringen 

på bank samt utgöra ett incitament för gäldenären att betala fordringen.277 Till det kommer 

att även avkastningsräntan fyller fler funktioner än bara inflationsersättning.278 Den är 

alltså för hög. Problemet kvarstår även med bortseende från tillägget på två 

procentenheter, då referensräntan utgörs av Riksbankens ränta som får antas också fylla 

samtliga normala funktioner med en ränta.279 

Det finns alltså ingen helt bra schablon. Det kvarstående alternativet är då att använda 

inflationstakten som ett mått på den säkrade räntan. 

 

 

                                                
275 Hur fallet blir när avtalad avkastningsränta övergår till att utgå med den legala dröjsmålsräntans räntesats 
behandlar jag nedan, avsnitt 13. 
276 Prop. 1975:102 s. 88 f. och 95. 
277 Prop. 1975:102 s. 94–95. 
278 Se nedan, avsnitt 11.1. 
279 Prop. 2001/02:132 s. 21 f., som förklarar hur Riksbankens ränta fungerar. 
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10 Avtalad dröjsmålsränta 
10.1 Vad är avtalad dröjsmålsränta? 
Parter kan avvika från RL enligt 1 § andra stycket RL, genom att t.ex. avtala om en annan 

dröjsmålsränta än den som följer av RL.280 Skillnaderna mot legal dröjsmålsränta är 

främst två. För det första är den avtalade dröjsmålsräntan ett uttryck för parternas 

avtalsfrihet. Det finns anledning att beakta att parterna medvetet avtalat om en annan 

dröjsmålsränta än den som annars gäller. För det andra kan ändamålen och funktionerna 

med en avtalad dröjsmålsränta delvis skilja sig från den legala dröjsmålsräntan. Hur det 

ligger till i den delen faller dock utanför min undersökning, varför jag håller mig till de 

mer typiska funktionerna med avtalad dröjsmålsränta. 

 Mot bakgrund av doktrinen och rättspraxis kan avtalad dröjsmålsränta därför typiskt 

sett sägas ha följande funktioner: att kompensera för kostnader förbundna med krediten 

(kostnadsersättningsfunktionen),281 och ge kreditgivaren skälig vinst (vinst-

funktionen).282 Kostnadsersättningsfunktionen innefattar bl.a. ersättning för rörelse-

kostnader, utgifter föranledda av att betala ut lånet, samt övriga kostnader förbundna med 

en kredit.  

 Även utan uttryckligt stöd i någon källa menar jag att den typiska avtalade 

dröjsmålsräntan också fyller samma påtryckningsfunktion som den legala dröjsmåls-

räntan. Avtalad dröjsmålsränta är nämligen en ränta som utgår på grund av att motparten 

inte har betalat huvudfordringen i tid; den lägger en sanktion på utebliven betalning, 

vilken är ägnad att leda till effekten att gäldenären betalar fordringen. I denna del skiljer 

sig avtalad dröjsmålsränta typiskt sett alltså inte från den legala dröjsmålsräntan, varför 

avtalad dröjsmålsränta måste förstås mot bakgrund av dispositiv rätt.283 

 

10.2 Dispositiv rätt 
Situationen vid avtalad dröjsmålsränta skiljer sig från situationen vid legal dröjsmåls-

ränta. Medför skillnaden att den utfästa räntan enligt 10:2 HB kan avse avtalad dröjsmåls-

ränta? Ordalydelsen hindrar inte en sådan tolkning, då det rör sig om utfäst ränta.284 Som 

jag kom fram till ovan avser nämligen ”utfäst” i 10:2 HB att räntan ska vara avtalad. 

                                                
280 Prop. 1975:102 s. 114. 
281 Ahlinder SvJT 2016 s. 363. Jfr två fall som snarare rör avkastningsränta, RÅ 84 1:94; NJA 1995 s. 430. 
282 Ahlinder SvJT 2016 s. 363. Jfr RÅ 84 1:94. 
283 Jfr Lehrberg, Avtalstolkning, s. 191 och 195; ovan, not 233. 
284 Ev. a.m. Hasselrot, Handelsbalken, s. 1711 f. 
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 Jag har ovan även analyserat ”ränta” i 10:2 HB, men bara med sikte på legal 

dröjsmålsränta. Det ligger nära till hands att anta att samma analys kan föras över på 

avtalad dröjsmålsränta utan vidare. Frågan är dock om saken är fullt så enkel. Hasselrots 

argument att dröjsmålsränta inte omfattas skiljer inte mellan legal och avtalad dröjsmåls-

ränta, varför det är lika tillämpligt här, men ger inget avgörande svar.285 Däremot är 

argumentet utifrån 9:10 HB:s indelning av räntetyper inte lika tillämpligt, eftersom 

9:10 HB inte behandlade avtalad dröjsmålsränta. Jag menar dock att 9:10 HB ändå är 

relevant, för där var allt bara ränta (precis som nu), vilket talar för att även avtalad 

dröjsmålsränta kan falla in under ”ränta” i 10:2 HB. 

 Det sagda indikerar att analysen för legal dröjsmålsränta inte kan föras över på avtalad 

dröjsmålsränta utan vidare. Jag återvänder därför till jämförelsen med 8 § AvbetL och 

38 § tredje stycket KKrL. Styckenas begrepp ”dröjsmålsränta” omfattar även avtalad 

dröjsmålsränta, eftersom jag ovan kom fram till att begreppet omfattar legal 

dröjsmålsränta. Syftet att säljaren ska försättas i samma situation som om dröjsmålet inte 

inträffade uppnås inte om avtalad dröjsmålsränta inte omfattas.286 Inte heller här utgör 2 § 

AvbetL och 2 § KKrL en alternativ väg, för inte heller avtalad dröjsmålsränta är något 

som oundvikligen måste betalas. 

Även vid avtalad dröjsmålsränta är de problem som orsakas av dröjsmålsräntans olika 

funktioner relevanta, men här blir det ännu svårare att särskilja de olika funktionerna i 

förhållande till räntans belopp än vid legal dröjsmålsränta. Parterna har ett någorlunda 

vitt utrymme inom vilket de kan bestämma en egen räntesats, låt vara att utrymmet ändå 

har sina gränser (se 31 och 36 § AvtL).287 Samma formalistiska tolkning kan därför 

appliceras här för 8 § AvbetL och 38 § tredje stycket KKrL. 

Ändamålen med 8 § AvbetL, 38 § tredje stycket KKrL och 10:2 HB skiljer sig inte 

heller de i detta fall från fallet med legal dröjsmålsränta. Funktionerna med avbetalnings-

köplagstiftningen var att ge avbetalningsköparen möjlighet att rätta sitt dröjsmål, att 

skydda avbetalningsköparen (denna funktion kan sägas vara samma som den föregående 

funktionen), samt att säkerställa att avbetalningssäljaren får betalt så kostnadseffektivt 

som möjligt. Inga av dessa funktioner beror av räntans typ. Därför kan slutsatserna från 

avbetalningsköplagstiftningen föras över till 10:2 HB även här.  

                                                
285 Hasselrot, Handelsbalken, s. 1711 f. Jfr Hasselrot, Handelsbalken, s. 1707. 
286 För AvbetL: prop. 1977/78:142 s. 93. För KKrL: prop. 1976/77:123 s. 180 f.; prop. 1991/92:83 s. 92 
och 139 f.; prop. 2009/10:242 s. 116; Ds 1990:84 s. 212. Jfr KKrL med prop. 1977/78:142 s. 93. 
287 Jfr Förslag 1914 s. 129–130; SOU 1974:83 s. 132 och 165; prop. 1975/76:81 s. 137 f., som dock bara 
talar om pris i allmänhet; Adlercreutz I s. 280. 
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Det sagda talar för att 10:2 HB avser även avtalad dröjsmålsränta. Precis som vid legal 

dröjsmålsränta finns inget cirkelargument. Förfarandet är detsamma som tidigare. 

Detta talar för att avtalad dröjsmålsränta säkras utan vidare, men det är inte konklusivt 

eftersom 10:2 HB inte reglerar frågan om panten säkrar avtalad dröjsmålsränta. Samma 

resonemang kring förbudet mot kopplingsförbehåll jag anfört ovan gör sig emellertid 

även gällande här – med samma styrka. Alltså, redan det faktum att dröjsmålsränta 

omfattas av avräkningen enligt 9 § tredje stycket AvbetL och 40 § tredje stycket KKrL 

talar för att avtalad dröjsmålsränta säkras. Återtagandeförbehållet säkrar nämligen ränta 

trots förbudet mot kopplingsförbehåll (2 § och 7 § första punkten AvbetL samt 38 § andra 

stycket första punkten KKrL). Pantförskrivningar saknar ett sådant förbud. 

 Är allt detta nog för att väga över borgenärskollektivsintresset? Vid legal 

dröjsmålsränta kom jag fram till att enbart teleologiska argument inte vägde över. Avtalad 

dröjsmålsränta har dock starkare stöd i den rättsliga systematiken (främst 10:2 HB). 

Innebär detta stöd att borgenärskollektivsintresset får vika? 

 Låt mig granska de teleologiska argumenten i förhållande till avtalad dröjsmålsränta. 

Kreditgivningen skulle främjas om avtalad dröjsmålsränta säkras av panten utan vidare, 

förutsatt att avtalad dröjsmålsränta alls förekommer. Mer specifikt främjas kredit-

givningen genom att säkerheten säkrar mer i rena fordringar än annars; kreditgivarna får 

en bättre säkerhet för sina fordringar i den mening att en större del av deras fordringar 

säkras. Möjligen kan man mena att avtalad dröjsmålsränta förekommer alltför sällan för 

att effekten ska vara beaktansvärd, men det är egentligen en annan sak. Ändamålet 

främjas ändå, även om effekten skulle vara obetydlig i praktiken. Därigenom främjas även 

omsättningen.  

 Tydlighetsfunktionen skulle kunna sägas främjas genom att omsättningen inte skulle 

tyngas med ett – enligt vissa – onödigt krav att parterna uttryckligen avtalar att panten 

säkrar avtalad dröjsmålsränta. En lösning åt ettdera hållet är tydlig i och för sig, men 

intresset att undvika onödiga ”formkrav” talar emot att panten inte skulle säkra avtalad 

dröjsmålsränta utan vidare. Visserligen kan man mena att den omsättningshämmande 

effekten är så obetydlig att den är irrelevant, men som jag nyss sade spelar ett sådant 

argument mindre roll i en teleologisk argumentation. Ett bättre argument mot att 

tydlighetsaspekten skulle tala för att ränta säkras utan vidare är att parterna uttryckligen 

avtalat om en dröjsmålsränta som avviker från RL – varför skulle de då inte även 

uttryckligen avtala att panten ska säkra den, om de ville det? Alltså, tydlighetshänsynen 

gör sig inte helt gällande här. 
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 Tar borgenärskollektivsintresset mer skada än som är nödvändigt med hänsyn till det 

sagda? Generellt sett väger borgenärskollektivsintresset tungt. Vid avtalad dröjsmålsränta 

saknas sådana exceptionella omständigheter som krävs för att bryta igenom 

borgenärskollektivsintresset.288 Emellertid talar inte bara teleologiska utan även 

systematiska argument emot borgenärskollektivsintresset. Därför väger inte borgenärs-

kollektivsintresset över motstående hänsyn vid frågan om panten säkrar avtalad 

dröjsmålsränta utan vidare. Panten säkrar därför avtalad dröjsmålsränta enligt dispositiv 

rätt, som huvudregel.289 

 

11 Legal avkastningsränta 
11.1 Vad är legal avkastningsränta och är den relevant? 
Som huvudregel utgår ingen avkastningsränta enligt RL. Undantagsvis utgår avkastnings-

ränta på t.ex. återgångsfordringar (2 § andra stycket RL). Frågan är dock om denna typ 

av ränta någonsin kan vara relevant vid frågan om ränta på en pantsäkrad huvudfordring 

säkras av pant utan att parterna särskilt avtalat det. Enlig min mening är svaret jakande, 

låt vara att det rör sig om något säregna fall. Exempelvis kan legal avkastningsränta vara 

relevant då det finns en pant som uttryckligen bara säkrar återgångsfordringar. Ett annat 

exempel vore situationen att panten bara uttryckligen säkrar kontraktsfordringen. 

 Av existerande litteratur och rättspraxis framgår att ändamålet med legal 

avkastningsränta är följande: att utgöra ersättning för utlånat kapital (ersättnings-

funktionen),290 och återställa situationen före den betalning som ska återgå 

(återställningsfunktionen).291 På samma sätt som vid legal dröjsmålsränta kan 

ersättningsfunktionen sönderdelas i en inflationsersättningsfunktion,292 en 

                                                
288 Se ovan, avsnitt 6.5. 
289 Möjligen kan situationen bli annorlunda vid särskilt höga räntor, p.g.a. den kredittagarskyddande 
funktionen med kravet på hänvisning till en identifierbar fordran (jfr Marthinussen, Forholdet mellom 
panteretten og det sikrede kravet, s. 359, som drar slutsatsen att § 1–5 pantel. kräver att räntan på 
huvudfordringen svarar mot marknadsränta). Man kan mena att resultatet blir alltför oförutsebart för den 
enskilde kredittagaren. Det rör sig dock om ett särskilt problem för höga räntor, varför det faktum att den 
kredittagarskyddande funktionen i vissa fall skulle kunna medföra att panten inte säkrar hela räntan inte 
innebär att den generella slutsatsen är felaktig. 
290 Ahlinder SvJT 2016 s. 359; Lindskog, Betalning s. 63 och 490; Stangendahl, Räntelagen, s. 15. Jfr 
Hasselrot V s. 111, som dock egentligen bara behandlar ”uppskovsränta”; Mellqvist & Persson s. 77; NJA 
2008 s. 392. 
291 NJA 2016 s. 799, HD:s domskäl punkt 14. Se dock Ingvarsson, Ogiltighet och rättsföljd, s. 97, som 
menar att ”[a]vkastningsränta [ibland] betecknas […] som ett standardiserat skadestånd, eftersom den inte 
har något samband med faktisk nytta som ursprunglig mottagare av beloppet haft”. 
292 NJA 2013 s. 560, HD:s domskäl punkter 11–13. Jfr Hanqvist s. 83–85. 
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utlåningskostnadsersättningsfunktion,293 en likviditetsersättningsfunktion,294 och en 

vinstfunktion.295 

 

11.2 Dispositiv rätt 
Precis som vid legal dröjsmålsränta kan man hävda att 10:2 HB inte är tillämplig vid legal 

avkastningsränta, eftersom den bara avser utfäst ränta. Ordalydelsen talar för att legal 

avkastningsränta inte omfattas, eftersom ”utfäst” inte har någon annan innebörd bara för 

att diskussionen rör en annan typ av ränta. En jämförande analys med t.ex. 1 § andra 

stycket RL får samma problem som tidigare. Inte heller är en självständig ändamålsanalys 

möjlig här utan att argumentet går i en cirkel. 

 9:10 HB hade ingen motsvarighet till 2 § andra stycket RL, då det senare istället 

utformades mot bakgrund av spridda regler i särskild lagstiftning.296 Detta innebär dock 

inte att ”utfäst” skulle avse något annat än utfästelser. Inte heller följer någon annan 

slutsats av uttalandet i propositionen till RL angående 9:10 HB som förefaller jämställa 

avtal och särskild lagstiftning, precis som ovan. 

 Kan den panträttsliga situationen dock ändå jämföras med AvbetL och KKrL? 

Återtagandeförbehåll säkrar avkastningsränta genom 2, 7, 8 och 9 §§ AvbetL eller 2, 38 

och 40 §§ KKrL. I definitionen av kreditkostnad talar 2 § AvbetL nämligen om ”det 

sammanlagda beloppet av alla räntor, tillägg och andra kostnader som köparen har att 

erlägga med anledning av krediten”. Av förarbetena framgår att 2 § AvbetL omfattar 

sådant köparen måste betala även om han eller hon ”fullgör alla sina förpliktelser enligt 

köpeavtalet”.297 Avkastningsränta är sådan som utgår före fordringen har förfallit till 

betalning, och utgår alltså oavsett om köparen betalar skulden eller inte. Här skulle man 

kunna invända att avkastningsräntan faller bort vid förtida betalning, men av 5 § och 9 § 

tredje stycket AvbetL måste följa att sådan avkastningsränta inte slutar att vara 

kreditkostnad p.g.a. att krediten betalas av i förtid.298 

Motsvarande definition i 2 § KKrL är i relevanta delar densamma, och förarbetena till 

KKrL leder inte till någon annan slutsats om innebörden här. Av förarbetena framgår 

nämligen, som jag anfört tidigare, att begreppet kreditkostnad främst ska träffa sådana 

                                                
293 Ahlinder SvJT 2016 s. 362 och 363. Jfr Hanqvist s. 83–85. 
294 Krüger, Pengekrav, s. 205. Jfr Hanqvist s. 83–85. 
295 Lindskog, Betalning s. 490; Stangendahl, Räntelagen, s. 15. Jfr Ahlinder SvJT 2016 s. 363. 
296 Prop. 1975:102 s. 45–46 och 93–94. 
297 Prop. 1977/78:142 s. 85. 
298 Prop. 1977/78:142 s. 86, där det framgår att 2 § AvbetL har betydelse för 5 § och 9 § tredje stycket. 
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tillägg och avgifter som ”drabbar alla kredittagare och som är i princip omöjliga för dessa 

att påverka”.299 Avkastningsränta är i allmänhet av denna karaktär, eftersom den utgår 

oavsett vad kredittagaren gör – som ett pris på kapitalet.300 Inte heller här kan man 

invända att kredittagaren kan påverka räntan genom att betala av skulden. KKrL:s 

reglering skiljer sig inte från AvbetL på den punkten (36 § första stycket och 40 § tredje 

stycket KKrL). Inte heller Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/48/EG av den 

23 april 2008 om konsumentkreditavtal och om upphävande av rådets direktiv 

87/102/EEG leder till en annan slutsats, vilket framgår av vad jag sade om det ovan.301 

 Håller dock dessa slutsatser om innebörden av AvbetL och KKrL även för legal 

avkastningsränta, som är speciell såtillvida att den har en återställningsfunktion, vilken 

inte kan särskiljas från dess övriga funktioner? Grunden för att den legala 

avkastningsräntan enligt 2 § andra stycket RL utgår bygger på såväl ersättnings- som 

återställningssynpunkter. Att avkastningsränta utgår hänger samman med att pengarnas 

rätta ägare ska tillgodogöras den förlust av bruksvärde som sker p.g.a. att vederbörande 

inte har tillgång till pengarna.302 Att avkastningsränta utgår vid just den situation 2 § andra 

stycket RL berör har emellertid att göra med återställningsfunktionen. Legal avkastnings-

ränta utgår för fall då ”avtal hävts till följd av kontraktsbrott eller på liknande grund […]” 

(2 § andra stycket RL), som ett undantag från 2 § första stycket RL. 

 Den legala avkastningsräntan kan alltså sägas vara en slags påföljd p.g.a. kontrakts-

brott och liknande.303 Med andra ord, den legala avkastningsräntan är inte något som 

drabbar samtliga kredittagare eller är i princip omöjlig för dem att undgå betala. Den utgår 

just till följd av något kredittagaren skulle kunna påverka, i vart fall i allmänhet.304 

Emellertid är en sådan beskrivning för långtgående. I vissa fall är den legala 

avkastningsräntan inte en påföljd. I NJA 1988 s. 457 utgick den på en återbetalnings-

skyldighet som hade uppstått p.g.a. ändring av ett offentligrättsligt beslut.305 I NJA 2008 

s. 392 blev en bostadsrättsförening skyldig att betala avkastningsränta på en 

återbetalningsskyldighet, trots oklanderligt handlande.  Med det sagt visar dessa rättsfall 

även att legal avkastningsränta inte är något som utgår i allmänhet, utan till följd av 

                                                
299 Prop. 1991/92:83 s. 43. 
300 Se nedan, avsnitt 12.1. Därmed inte sagt att parterna inte kan hitta på mer säregna typer. 
301 Se ovan, vid not 252 och framåt. 
302 Se ovan, avsnitt 11.1. 
303 Jfr NJA 1987 s. 763. 
304 Se t.ex. NJA 1985 s. 352, där ränta utgick på en återgångsfordran som uppkom p.g.a. nedsättning. 
305 Jfr NJA 2014 s. 1006, där avkastningsräntan på återbetalningsskyldigheten dock var ostridig, till den del 
den inte avsåg mervärdeskatt. 
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specifika åtgärder som inte kan sägas drabba samtliga kredittagare. Inte heller är det 

omöjligt att undgå betala avkastningsränta. 

 Därför kan inte 2 § KKrL omfatta legal avkastningsränta. Slutsatsen blir densamma 

för 2 § AvbetL. Ordagrant sägs i propositionen till AvbetL att kreditkostnad ”omfattar 

endast belopp som debiteras köparen även när han fullgör alla sina förpliktelser enligt 

köpeavtalet”.306 Legal avkastningsränta utgår noga räknat när köparen inte har fullgjort 

sina förpliktelser, i vart fall vid legal avkastningsränta som utgår på återgångsfordringar 

efter hävning. 

 Det sagda innebär att förbudet mot kopplingsförbehåll hindrar att återtagande-

förbehåll säkrar legal avkastningsränta.307 Ingen egentlig tänkbar situation kan undvika 

förbudet, för problemet är att säljarens prestation är in natura medan legal avkastnings-

ränta bara utgår på en penningfordran (1 § första stycket RL). Den legala avkastnings-

räntan utgår istället bara på de belopp säljaren måste återbetala till köparen när säljaren 

häver avtalet och återtar varan. 

 AvbetL och KKrL kan alltså inte sägas säkra legal avkastningsränta. Emellertid 

innebär inte denna slutsats nödvändigtvis att legal avkastningsränta inte säkras av panten 

utan vidare. Det nog tyngsta argumentet för att AvbetL och KKrL inte kan sägas säkra 

legal avkastningsränta kommer av att legal avkastningsränta aldrig kommer att kunna 

säkras av återtagandeförbehåll i en konkret tillämpningssituation. Argumentet är dock 

särskilt för återtagandeförbehåll eftersom det kommer av förbudet mot kopplings-

förbehåll. Därför utgör det inte något starkt argument emot att legal avkastningsränta 

skulle kunna säkras av panten utan vidare, låt vara att det inte heller talar för. 

 Inte heller de teleologiska argumenten är konklusiva, även om de ger svagt stöd för 

att panten säkrar legal avkastningsränta utan vidare. Tydlighetsfunktionen ger föga 

ledning, precis som ovan. Så länge det finns en entydig regel är den nämligen uppfylld. 

Möjligen kan man dock mena att det faktum att kravet på tydlighet inte får vara så högt 

att det onödigt hämmar omsättningen talar för att legal avkastningsränta säkras utan 

vidare.308 Säkrar panten legal avkastningsränta utan vidare behöver parterna nämligen 

inte tänka på den legala avkastningsräntan. Argumentet är dock mindre relevant eftersom 

legal avkastningsränta utgår i så få fall. Den kredittagarskyddande funktionen talar inte 

heller för att legal avkastningsränta säkras utan vidare. Frågan är om den inte snarare talar 

                                                
306 Prop. 1977/78:142 s. 85. 
307 Se ovan, vid not 167 och framåt; vid not 269 och framåt. 
308 Se ovan, avsnitt 6.3. 



82 
 

åt rakt motsatt håll, eftersom fallet att legal avkastningsränta utgår är så särskilt att 

kredittagaren nog inte beaktar det, och de konsekvenser som kan följa därav. Med det 

sagt främjas kreditgivningen om panten säkrar legal avkastningsränta, eftersom 

kreditgivaren får säkerhet för ett större sammanlagt belopp. 

 Precis som vid övriga räntetyper krävs dock mer än bara teleologiska argument för att 

allmänt inskränka borgenärskollektivsintressets verkan. Min analys av borgenärs-

kollektivsintresset stöder emellertid att panten säkrar legal avkastningsränta utan vidare 

– åtminstone ibland. När t.ex. legal avkastningsränta utgår på en återgångsfordring som 

uppkommit p.g.a. svek (30 § AvtL) kan man nämligen mena att borgenärs-

kollektivsintresset får vika.309 I det fallet har kredittagaren agerat klandervärt genom att i 

ond tro föra kreditgivaren310 bakom ljuset. Kreditgivaren har inte kunnat veta om de sanna 

förhållandena. Till det kommer att redan ogiltighet i allmänhet får verkan mot 

borgenärskollektivet på så vis att återgången av en viss prestation t.ex. gäller mot 

konkursboet, varför steget inte är långt till att låta panten säkra ränta på 

återgångsfordringen.311 Däremot får sannolikt sett inte ränta på ogiltighetsfordringen 

borgenärsskydd redan genom ogiltigheten, eftersom separationsrätten bara gäller i viss 

individualiserad och identifierbar egendom. 

 Frågan blir knepigare när legal avkastningsränta utgår p.g.a. overksamhet. I vissa fall 

kan overksamheten jämställas med ogiltighet; t.ex. en del fall angående förutsättnings-

läran.312 I andra fall är svaret mindre säkert. Emellertid har nog kredittagaren ofta betett 

sig klandervärt om kreditgivaren häver avtalet, varför legal avkastningsränta ändå som 

huvudregel kan sägas säkras av panten utan vidare.313 

 Panten säkrar alltså legal avkastningsränta utan vidare – som huvudregel. Möjligen 

finns dock undantagsfall där så inte är fallet. 

 

 

 

                                                
309 Prop. 1975:102 s. 116, där svek uttryckligen nämns som ett fall då legal avkastningsränta kan utgå. 
310 Sannolikt sett ofta en säljare som har gett köparen anstånd med betalning i utbyte mot en pant. 
311 Håstad, Sakrätt, s. 204 f.; Ingvarsson, Ogiltighet och rättsföljd, s. 232–234. 
312 NJA 1985 s. 178. 
313 Notera dock att det objektiva syftet med en pantförskrivning som säkrar en återgångsfordring talar för 
att pantförskrivningen ska tolkas så att legal avkastningsränta säkras. Syftet med att säkra en 
återgångsfordring måste nämligen vara att säkra att ett tidigare rättsläge återställs, och den legala 
avkastningsräntan har samma syfte. 
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12 Avtalad avkastningsränta 
12.1 Vad är avtalad avkastningsränta? 
I många fall avviker parterna från 2 § RL genom att avtala att ränta ska utgå före 

kapitalbeloppets förfallodag. Denna ränta kallar jag avtalad avkastningsränta. Precis som 

avtalad dröjsmålsränta har den en kostnadsersättningsfunktion,314 och en vinstfunktion.315 

Precis som vid avtalad dröjsmålsränta kan ersättningsfunktionen delas in i ersättning för 

rörelsekostnader, utgifter föranledda av att betala ut lånet, och övriga kostnader 

förbundna med en kredit. Däremot fyller inte den avtalade avkastningsräntan typiskt sett 

en påtryckningsfunktion; den utgår före gäldenären är skyldig att betala kapitalbeloppet. 

 

12.2 Dispositiv rätt 
Mot bakgrund av vad jag sagt ovan är 10:2 HB tveklöst tillämplig på avtalad 

avkastningsränta. Sett även i ljuset av 9:10 HB förefaller skrivningen i 10:2 HB ta sikte 

på just avtalad avkastningsränta. Av 9:10 HB framgår nämligen att ränta före fordringens 

förfallodag bara utgår om den är utfäst. På samma sätt talar 10:2 HB om utfäst ränta. 

 Till skillnad från vid legal avkastningsränta omfattar begreppet kreditkostnad i 2 § 

AvbetL och 2 § KKrL avtalad avkastningsränta, vilket redan framgått ovan. Sådan ränta 

förefaller t.o.m. vara ett typfall för reglerna – en slags ränta som alltid utgår oavsett vad 

kredittagaren gör.316 Av samma skäl faller räntan även under begreppet kreditfordring i 

samma paragrafer, och därför sedan under 8 § AvbetL och 38 § tredje stycket KKrL 

genom hänvisning från 7 § första punkten AvbetL respektive 40 § tredje stycket KKrL. 

 Ändamålen med 10:2 HB har inte förändrats från vad jag noterade ovan. Slutsatsen 

från AvbetL och KKrL kan därför föras över till 10:2 HB. 

 De teleologiska argumenten talar överlag för att panten säkrar avtalad avkastnings-

ränta. Eftersom avtalad avkastningsränta är så vanlig vid kommersiell kreditgivning 

främjas kreditgivningen av att sådan ränta säkras utan vidare. Parterna slipper ödsla tid 

på frågan om panten även säkrar avtalad avkastningsränta. I regel avtalar parter nog 

uttryckligen att panten säkrar avtalad avkastningsränta, men parterna skulle avlastas det 

momentet om redan dispositiv rätt medför att panten säkrar avtalad avkastningsränta. 

Samtidigt innebär det sagda att effekten av dispositiv rätt inte blir så stor, men det är 

                                                
314 Ahlinder SvJT 2016 s. 363; RÅ 84 1:94. Jfr NJA 1995 s. 430. 
315 Ahlinder SvJT 2016 s. 363; RÅ 84 1:94. 
316 Se vidare ovan, avsnitt 9.2.2. Se även vid not 299 och framåt. 
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mindre relevant för ändamålsenligheten. Tydlighetsfunktionen tillgodoses, men som jag 

nu upprepat tre gånger tidigare tillgodoses den ofta oavsett vilket resultatet blir. Inte heller 

talar den kredittagarskyddande funktionen emot att avtalad avkastningsränta skulle säkras 

av panten utan vidare, eftersom parter i allmänhet kan antas förvänta sig att panten säkrar 

sådan ränta; resultatet blir varken oförutsebart eller oöverblickbart då kredittagaren redan 

är beredd på att panten säkrar avtalad avkastningsränta. I vart fall talar den kredittagar-

skyddande funktionen inte emot att panten säkrar avtalad avkastningsränta i allmänhet.  

 Som vanligt väger borgenärskollektivsintresset tungt, varför det krävs mer än bara de 

teleologiska argumenten för att panten ska säkra avtalad avkastningsränta. Några 

särskilda omständigheter som kan bryta igenom borgenärskollektivsintresset finns här 

visserligen inte, men systematiken talar starkt för lösningen att panten säkrar avtalad 

avkastningsränta utan vidare. Därför säkrar panten avtalad avkastningsränta utan vidare. 

 

13 Avtalad avkastningsränta som höjs till legal 

dröjsmålsräntenivå 
Undersökningen har hittills visat att legal dröjsmålsränta inte säkras utan vidare, förutom 

den del av räntan som motsvaras av inflationstakten. Denna skillnad mot avtalad 

avkastningsränta leder till frågan vad som händer om en avtalad avkastningsränta övergår 

till att bli ”legal dröjsmålsränta”. Det följer nämligen av 7 § RL att en lägre avtalad ränta 

höjs till den legala dröjsmålsräntans räntesats när legal dröjsmålsränta annars skulle ha 

utgått. Det är här bara avtalad avkastningsränta som blir relevant, då avtalad 

dröjsmålsränta utgår vid samma tidpunkt som 7 § RL blir tillämplig. Det finns inga hinder 

att avtala bort 7 § RL (1 § andra stycket RL).317 

 Av förarbetena till 7 § RL framgår att stadgandet innebär att en avtalad räntesats höjs 

till den legala dröjsmålsräntans nivå.318 Därför menar jag att stadgandet inte kan anses 

innebära att räntan inte längre är avtalad. Detta resonemang kan dock sägas vara snudd 

på begreppsjuridiskt. 

 Därför kan man anföra emot resonemanget att det noga räknat inte rör sig om en ränta 

som utfästs så som sägs i 10:2 HB, i vart fall inte till beloppet. Emellertid ger 10:2 HB 

inte så stor ledning eftersom räntesatsen enligt 9:10 HB inte kunde höjas för att minst 

                                                
317 Se även prop. 1975:102 s. 107. 
318 Prop. 1975:102 s. 129. 
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motsvara dröjsmålsräntesatsen. Räntesatsen ändrades heller inte enligt den närmaste 

motsvarigheten till 7 § RL, som fanns i 6 § lagen (1936:81) om skuldebrev i dess lydelse 

före lagen (1975:639) om ändring i lagen (1936:81) om skuldebrev.319 Därför skulle man 

kunna mena att det som utgångspunkt starka borgenärskollektivsintresset medför att – i 

vart fall – den överskjutande delen av den förhöjda räntesatsen inte säkras av panten utan 

vidare. Den delen kan sägas fylla sådana funktioner vars uppfyllelse panten inte säkrar 

utan vidare vid legal dröjsmålsränta. Emellertid skulle situationen inte skilja sig från fallet 

att parterna uttryckligen avtalat att räntan höjs när dröjsmålsränta vanligtvis skulle utgå, 

varför jag menar att en skillnad inte vore motiverad här. 

 Slutsatsen ändras inte av att en avtalad avkastningsränta genom 7 § RL riskerar att bli 

en avtalad dröjsmålsränta i praktiken. Jag har nämligen kommit fram till att båda slagen 

av avtalade räntor säkras utan vidare.320 

 

14 Avslutning 
Analysens resultat kan sägas befästa doktrinens huvudregel; i princip all ränta säkras utan 

vidare. Det största undantaget rör legala dröjsmålsränta på pantfordringen, som inte 

säkras enligt dispositiv rätt. Däremot kan dock den del som avser inflation säkras 

tolkningsvis. Som emellertid även framkommit finns det en del andra mer eller mindre 

självklara undantag från principen att panten säkrar ränta på pantfordringen utan vidare, 

vilka komplicerar rättsläget.  

Vill rättstillämparen göra saken lätt för sig kan undersökningens resultat därför 

inordnas under 2 § andra stycket FRL. Resultatet skiljer sig inte markant från om en 

tillämpare skulle använda 2 § andra stycket FRL som en huvudregel och sedan göra 

undantag för fall då ränta inte säkras utan vidare. Som jag emellertid påpekat tidigare 

vore en sådan rättstillämpning egentligen inkorrekt, då 2 § andra stycket FRL inte är 

tillämpligt. Möjligen kan HD komma fram till en annan slutsats i den delen, då tolkningen 

av 2 § andra stycket FRL inte är självklar. Vore så fallet behåller dock antagligen denna 

undersökning ändå sin aktualitet. 

  

                                                
319 Prop. 1975:102 s. 33 och 38. 
320 Notera dock att med det synsätt jag lagt på ränta medför förändringen i räntenivå sannolikt sett att en 
avtalad avkastningsränta får betraktas som en avtalad dröjsmålsränta efter att den har höjts enligt 7 § RL, 
såvida inte den avtalade avkastningsräntan redan var högre än räntesatsen enligt 6 § RL. 
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