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1 Inledning 
1.1 Bakgrund 
Den 5 september 2012 försattes det svenska säkerhetsföretaget Panaxia AB, tillsammans 

med dotterbolagen PanAlarm AB, Panaxia Kontantservice AB och Panaxia Security AB, 

i konkurs vid Solna tingsrätt. Panaxiakoncernens verksamhet gick ut på att förse banker 

och företag med svenska och utländska kontanter. Panaxiabolagen ansvarade gemensamt 

vid konkursutbrottet för cirka 25 procent av uttagsautomaterna i Sverige och ungefär lika 

stor andel av marknaden för värdetransporter.1  

 

Konkursen fick medial uppmärksamhet när det uppdagades att koncernen hade använt 

kunders och klienters medel för att täcka kostnader i den egna verksamheten. Ett åtal om 

förskingring väcktes i samband med detta mot två chefer i koncernen. Eftersom det 

saknades kontanter och bankmedel vid konkursutbrottet uppstod sakrättsliga rättsfrågor 

avseende kunders och klienters separationsrättsliga skydd till de kontanter och bankmedel 

som fanns i Panaxiabolagens besittning vid konkursutbrottet.  

 

Ämnet är både inaktuellt och aktuellt. Frågor hänförliga till utdelningen av 

Panaxiabolagens konkursbo diskuteras fortfarande och konkursförvaltningen bedömde 

initialt att det förelåg en betydande processrisk i samband med återbetalning av 

separationsrättsskyddade medel.2 Mikael Möller, professor i civilrätt på juridiska 

fakulteten i Uppsala, skrev i samband med detta ett rättsutlåtande på ombedjan av 

konkursförvaltningen. Medlen betalades sedermera ut med reservation för att kunderna 

åtog sig att återbetala medlen om en lagakraftvunnen dom skulle visa att 

konkursförvaltningens bedömning avseende separationsrätten skulle vara felaktig.3 Det 

kan således noteras att den separationsrättsliga bedömningen föranleddes av stor 

osäkerhet. 

 

Den uppkomna situationen belyser problematiken kring borgenärers separationsrättsliga 

skydd till sammanblandad fungibel egendom som gäldenären har i sin besittning. 

Eftersom rättsområdet i stor utsträckning är generellt reglerat, genom övervägningar och 

                                                   
1 Finansutskottets betänkande, Vissa utredningsbehov med anledning av Panaxias konkurs. 
2 Brev till borgenärerna från konkursförvaltningen, daterat den 20 december 2012. 
3 Brev till borgenärerna från konkursförvaltningen, daterat den 1 mars 2013. 
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principer som uppkommit genom rättspraxis och litteratur, saknas förutsebarhet. Mot 

bakgrund av detta kan det argumenteras för att det finns anledning att underlätta 

förståelsen av regelverket genom att konkretisera de regler och principer som finns – men 

kan detta göras på ett tillfredsställande sätt? 

 

1.2 Syfte och frågeställning 
Uppsatsens huvudsakliga syfte är att utreda förutsättningarna för borgenärers separations-

rättsliga skydd till sammanblandad fungibel egendom som gäldenären har i sin besittning, 

för att slutligen applicera dessa förutsättningar på Panaxiakonkursen. Som ett led i det 

huvudsakliga syftet avser uppsatsen att klargöra vilka grunder och principer som det 

separationsrättsliga skyddet stödjer sig på. I samband härmed utreds problem som följer 

av sakrättens regeluppbyggnad i stort, med återkommande diskussioner avseende 

domstolarnas skönsmässiga bedömningsutrymme inom rättsområdet och hur det påverkar 

de separationsrättsliga reglernas förutsebarhet. 

 

Panaxiakonkursen illustrerar vilka svårigheter som förknippas med den separations-

rättsliga bedömningen när borgenärers och gäldenärs egendom har sammanblandats, 

varför konkursen används som exempel vid en analys kring borgenärers separationsrätt 

till fungibel egendom som deponerats hos en gäldenär. I linje med detta berör uppsatsen 

vilka rättsliga följder, effekter och konsekvenser som bedömningen avseende 

sammanblandad fungibel egendom kan ge upphov till. Det anförda görs i syfte att belysa 

vanskligheten av den separationsrättsliga bedömningen och effekten av denna. 

 

En mindre fråga som författaren har funnit intressant är vilket rättsligt förhållande som 

förelåg mellan borgenärer och gäldenär i Panaxias konkurs. Diskussionen är inte direkt 

hänförlig till uppsatsen huvudsakliga syfte, men har trots detta tillägnats plats i den 

Panaxiaspecifika delen av uppsatsen. 

 

De frågeställningar som främst behandlas och besvaras i uppsatsen kan konkretiseras 

enligt följande: 

-   Vilka sakrättsliga förutsättningar finns för separationsrätt vid sammanblandning 

av fungibel egendom? 

-   Hur appliceras dessa förutsättningar på Panaxias konkurs? 
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1.3 Avgränsningar 
Avsikten med uppsatsen har varit att applicera de separationsrättsliga regler och principer 

som framhävs i uppsatsens generella del på Panaxias konkurs. Dessa regler tar i princip 

uteslutande sikte på separationsrätt till sammanblandad fungibel egendom. Det har 

därmed inte varit av intresse att utreda borgenärernas utdelning enligt förmånsrätten. Det 

har inte heller funnits vara av intresse att behandla egendom som inte är fungibel. I viss 

mån berörs andra egendomsslag, men detta görs i rent diskussionssyfte. 

 

1.4 Metod och material 
Uppsatsen är i grunden rättsdogmatisk. Den konkreta frågeställning besvaras genom 

analys och tolkning av de olika elementen i rättskälleläran, vilket utmärker den rätts-

dogmatiska metoden.4 Vidare innehåller uppsatsen normativa element, där avsikten är att 

uttrycka egna synpunkter och lösningsförslag till uppsatsens frågeställningar. 

  

Avseende material kan sägas att främst används de rättskällor som traditionellt tillskrivs 

juridiskt värde – däribland lagtext, förarbeten, praxis och doktrin. I den mån det har varit 

möjligt har lagtext och förarbeten primärt används, på grund av dess starka rätts-

källevärde. Eftersom sakrättens regeluppbyggnad i stor utsträckning utgörs av rättspraxis 

har detta tillberetts ett förhållandevist stort utrymme i den generella delen av uppsatsen. 

Slutligen kompletterar den juridiska doktrinen dessa rättskällor. 

 

Källhanteringen är något annorlunda i den Panaxiaspecifika delen av uppsatsen. En 

allsidig och oinskränkt analys av borgenärers sakrättsliga skydd till egendom i Panaxia 

konkursbo kräver tillgång till konkursmaterial och information därtill som inte är 

offentliggjort. Avsaknaden av detta material har inneburit att vissa antaganden, baserade 

på tillgänglig information och allmän branschpraxis, har gjorts. Statliga utredningar, 

delgivna brev från konkursförvaltningen och information från ett rättsutlåtande avseende 

separationsrätten i konkursen har tagits i beaktning. 

 

 

 

 

                                                   
4 Kleineman, Juridisk Metodlära, s. 23. 



 

 8 

1.5 Disposition 
Uppsatsen är uppbyggd i två större delar som föregås av en inledande introduktion av 

ämnet. Den första delen kan beskrivas som en generell genomgång av separationsrätt till 

sammanblandad fungibel egendom medan den andra delen applicerar resultatet av 

genomgången på Panaxias konkurs. 

 

Den generella delen består av tre avsnitt. Avsnitt två beskriver separationsrätten i svensk 

rätt, med inriktning på specialitetsprincipen och dess förhållningssätt till olika 

egendomsslag. Bakgrunden till separationsrätten, däribland tillvaratagandet av olika 

aktörers intressen, har också beretts utrymme i syfte att ge läsaren en utökad förståelse 

för regeluppbyggnaden. Avsnitt tre behandlar tillämpningsområdet för redovisnings-

lagen, som utgör det främsta undantaget till specialitetsprincipen.5 Avsnittet redogör 

grundläggande för rekvisiten i redovisningslagen, i syfte att fastställa omständigheter som 

kan innebära separationsrätt enligt denna lag. Avsnitt fyra utgörs av en analys av 

rättspraxis, där huvudregler och undantag inom separationsrätten till sammanblandad 

fungibel egendom diskuteras. En kortare sammanställning av uppsatsens generella del 

följer sedan i ett sammanfattande avsnitt fem. 

 

Den Panaxiaspecifika delen av uppsatsen består av två avsnitt. Avsnitt sex behandlar 

Möllers rättsutlåtande avseende kunders separationsrätt till konkursegendomen, som är 

av intresse för uppsatsen eftersom utlåtandet berör aktuella frågeställningar. Inom 

området för rättsutlåtandet berörs också bakgrunden till Panaxias konkurs. Möllers 

separationsrättsliga bedömning, och de bakomliggande skälen till denna, redogörs för i 

komparativt syfte. Avsnitt sju fastställer inledningsvis kontanters sakrättsliga ställning. 

Vidare presenteras en alternativ syn partsförhållandet mellan borgenärer och gäldenär i 

den aktuella konkursen. I avsaknad av handlingar som klargör detta, redogörs för den 

svenska kontanthanteringens uppbyggnad och avsikten med denna. Vidare presenteras 

författarens syn på separationsrätten till den sammanblandade fungibla egendomen i 

Panaxias konkurs. Denna vägs mot Möllers rättsutlåtande, i syfte belysa de möjligheter 

till olika lösningsmetoder som följer av separationsrättens tillämpning. 

 

                                                   
5 Lag (1944:181) om redovisningsmedel 
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2 Separationsrättsliga grunder 
2.1 Den sakrättsliga problematiken 
2.1.1 Äganderättens grunder 

Begreppet äganderätt är simpelt men komplicerat att definiera. Det finns många bakom-

liggande faktorer som kan påverka äganderätten till egendom. I sakrättslig mening är den 

civilrättsliga innebörden av begreppet äganderätt en central utgångspunkt.6 Som en följd 

av begreppets komplexitet finns ingen heltäckande lagstiftning som utgör tydlig grund 

för hur uppkomna problem inom sakrätten ska lösas. Det finns för många faktorer som 

kan påverka äganderätten till egendom för att det på ett tillfredsställande sätt ska vara 

möjligt att genom lag konkretisera regler som omfattar hela rättsområdet. 

 

Istället utgörs sakrättslig reglering av vägledande principer och huvudsakliga ändamål. 

Ett grundläggande mål med sakrätten är omsättningsintresset – intresset av att skydda 

mottagaren i de fall där det finns konkurrerande sakrättsliga anspråk.7 Den ordnade 

handeln och det effektiva utnyttjandet av egendom kräver att personer och företag kan 

lita på att överlåtelse och utnyttjande av egendom kan ske på ett tryggt sätt utan att 

äganderätten till egendom äventyras.8 Omsättningsintresset kan vidare brytas ned i två 

aspekter – betalningsintresset och befrielseintresset.9 Betalningsintresset innebär att 

rättsordningen ska främja borgenärens möjligheter till rättsenlig uppfyllelse. Med detta 

avses en fungerande rättsordning för indrivning av betalningar och uppkomna skulder, 

vilket även innefattar lämpliga påföljder vid betalningsdröjsmål. Befrielseintresset tar 

sikte på att rättsordningen godtar betalningssätt som säkerställer gäldenärens möjligheter 

till rättsenlig uppfyllelse. Utgångspunkten är att en gäldenär ska kunna infria en skuld 

utan att de nämnda borgenärsintressena åsidosätts.10 Detta kan rimligtvis upprätthållas 

om en gäldenär har tillräckliga tillgångar för att betala sina skulder, men sätts ur spel när 

gäldenärens skulder överväger de tillgångar som gäldenären avsett att betala skulderna 

med. Ett annat grundläggande sakrättsligt intresse är borgenärsskyddet som avser att 

skydda överlåtaren mot mottagarens borgenärer, men också att skydda mottagaren mot 

                                                   
6 Millqvist, Sakrättens grunder, s. 25ff. 
7 Henrikson, Sakrättsliga moment, s. 48f. 
8 Millqvist, Sakrättens grunder, s. 91. 
9 Lindskog, Betalningsmedel, s. 44f. 
10 Lindskog, Betalningsmedel, s. 46f. 
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överlåtarens borgenärer.11 Detta sistnämnda intresse skulle kunna beskrivas som en 

grundpelare för separationsrätten. 

 

2.1.2 Utdelning vid utmätning eller konkurs 

Ändamålet vid konkurs är att gäldenärens egendom, så långt det anses skäligt, ska 

användas till betalning av gäldenärens skulder.12 Enligt 1 § förmånsrättslagen har 

borgenärer inbördes lika rätt till betalning vid utmätning eller konkurs.13 Med detta menas 

att varje borgenär får betalt i förhållande till sin fordran. Principen om likabehandling 

gäller för all egendom som tillhör konkursboet efter konkursutbrottet. Eftersom 

gäldenären ofta saknar tillräckliga tillgångar för att tillfredsställa samtliga borgenärer, 

uppstår en konkurrenssituation mellan borgenärer som vid gäldenärens konkursutbrott 

riktar anspråk mot gäldenären. Med anledning av detta uppställer förmånsrättslagen en 

prioritetsordning som följs vid utdelning av egendomen som tillhör konkursboet. 

Prioritetsordningen, där förmånsrätter i princip delas upp i särskilda och allmänna, skulle 

därmed kunna beskrivas som ett slags undantag till principen om likabehandling.14 

 

Ett gränsdragningsproblem uppstår för egendom som en särskild borgenär anser sig ha 

äganderätt till. Om egendomen anses tillhöra konkursboet får borgenären hoppas på att få 

utdelning i konkursen i enlighet med förmånsrättslagen.15 Om egendomen istället anses 

tillhöra borgenären är den sakrättsligt skyddad och undantas därmed från utdelningen. I 

praktiken innebär detta att två motstående intressen uppstår – en särskild borgenärs 

intresse av att inneha sakrättsligt skydd till en viss egendom och konkursgäldenärens 

allmänna borgenärskollektivs intresse att utmäta så mycket egendom som möjligt för att 

utdelningen ska bli så stor som möjligt.16 

 

2.1.3 Ägandepresumtionen vid utmätning eller konkurs 

”Till ett konkursbo räknas, i den mån inte något annat följer av 2 §, all egendom som 

tillhörde gäldenären när konkursbeslutet meddelades eller tillfaller honom under 

konkursen och som är sådan att den kan utmätas.” 

                                                   
11 Henrikson, Sakrättsliga moment, s. 48f. 
12 SOU 1970:75, s. 110. 
13 Förmånsrättslag (1970:979). 
14 Walin & Gregow, Förmånsrättslagen, lönegarantilagen m.m., s. 21. 
15 Rohde, Handbok i sakrätt, s. 353f 
16 Håstad, Sakrätt avseende lös egendom, s. 118f. 
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Bestämmelsen ovan, hämtad ur 3 kap. 3 § första stycket konkurslagen, utgör en sakrättslig 

huvudregel vid konkurs – att det som tillhör gäldenären vid konkursutbrottet ingår i 

konkursboet.17 Motsvarande huvudregel för utmätning följer av 4 kap. 17 § utsöknings-

balken, som anger att lös egendom får utmätas om det framgår att att egendomen tillhör 

gäldenären.18 Utgångspunkten är att gäldenären enligt 4 kap. 18 § första stycket 

utsökningsbalken betraktas som ägare till lös egendom som han har i sin besittning, om 

det inte anses styrkt att egendomen tillhör annan än gäldenären. Detta motiveras av att 

den som innehar lös egendom ofta är ägare till egendomen.19 Vid konkurs finns ingen 

uttalad motsvarighet till utsökningsbalkens ägandepresumtion, eftersom ett snabbt och 

effektivt förfarande inte har ansetts lika skyddsvärt, men presumtionen anses ändå 

tillämpbar.20 

 

Det kan härvid uppstå situationer där en borgenär har lämnat egendom i gäldenärens 

besittning, varvid gäldenären försätts i konkurs. Borgenären tvingas då göra anspråk på 

äganderätten till egendom som presumerats ingå i gäldenärens konkursbo. För att 

presumtionen ska brytas krävs att borgenären bevisar att egendomen upplåtits till 

gäldenären på sådana villkor att borgenärens äganderätt kvarstår.21 

 

Det ovan anförda illustrerar den grundläggande problematik som uppstår när 

förmånsrätten och äganderätten möts. Å ena sidan förutsätter förmånsrätten att 

konkursgäldenärens allmänna borgenärskollektiv prioriteras och å andra sidan förutsätter 

äganderätten att en särskild borgenärs separationsrätt till egendom, som han anser sig vara 

rättmätig ägare till, prioriteras. Av förarbeten till konkurslagen framgår det att ändamålet 

med konkurslagen är att gäldenärens egendom, så långt det anses skäligt, ska användas 

till betalning av hans skulder.22 Uttalandet ger uttryck för det utrymme som tillberetts 

äganderätten i ett konkursförfarande. Det kan konstateras att en särskild borgenärs 

äganderätt till egendom prioriteras framför förmånsrättslagens prioriteringsordning, 

under förutsättning att det fortfarande kan anses skäligt. I komparativt syfte kan en 

                                                   
17 Konkurslag (1987:682). 
18 Utsökningsbalk (1981:774). 
19 Gregow, Utsökningsrätt, s. 150f. 
20 Håstad, Sakrätt avseende lös egendom, s 115. 
21 Millqvist, Sakrättens grunder, s. 93. 
22 SOU 1970:75, s. 110. 
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parallell dras till surrogationsprincipen, som behandlas senare, där en rättslig synpunkt 

mot surrogation är att den ibland kan bryta mot oprioriterade borgenärers lika-

behandling.23 Denna skälighetsavvägning är således en central utgångspunkt när en 

särskild borgenärs separationsrätt till en egendom ska avgöras. 

 

2.2 Specialitetsprincipen 
2.2.1 Förutsättningarna för separationsrätt 

En förutsättning för separationsrätt enligt specialitetsprincipen är att egendomen som 

borgenären gör anspråk på är individualiserad och att egendomen går att identifiera hos 

gäldenären.24 Kravet på att anspråket ska avse individualiserad egendom innebär att 

borgenären ska precisera sitt anspråk till att att gälla ett individuellt bestämt föremål – 

borgenären ska kräva att få tillbaka precis den egendom som denne överlämnat till 

gäldenären.25 Kravet på identifikation innebär att borgenären måste kunna identifiera 

precis den egendom som anspråket avser.26 Huvudregeln är således att separationsrätten 

går förlorad om kravet på specialitet inte uppfylls. Även om de ovan angivna 

förutsättningarna för huvudregelns tillämplighet inte är uppfyllda har skälighets-

synpunkter och praktiska behov genombrutit specialitetsprincipen i rättspraxis.27 

 

2.2.2 Generisk bestämd eller individuellt bestämd egendom 

Egendom som saknar individuella särdrag och därigenom är direkt utbytbar kallas 

fungibel egendom. Någon klar gräns mellan fungibel egendom och annan egendom kan 

inte anges men har heller inte ansetts vara nödvändig, varför denna diskussion inte 

närmare behandlas i denna uppsats.28 Exempel på fungibel egendom är pengar, spannmål 

och olja. På grund av svårigheterna att identifiera fungibel egendom måste egendomen 

principiellt förvaras avskilt från gäldenärens egendom av samma slag för att separations-

rätten inte ska gå förlorad.29 Detta följer av specialitetsprincipens identifikationskrav. Om 

fungibel egendom sammanblandas anses egendomen ha förlorat sin identitet, vilket i regel 

utesluter separationsrätt. 

 

                                                   
23 Walin, Separationsrätt, s. 165. 
24 Zackariasson, Borgenärsskydd och specialitet, s. 37. 
25 Millqvist, Sakrättens grunder, s. 98. 
26 Zetterström, Sakrättens fyra huvudfall, s. 57. 
27 Håstad, Sakrätt avseende lös egendom, s. 152. 
28 Hessler, Allmän sakrätt, s. 23. 
29 Håstad, Sakrätt avseende lös egendom, s. 164. 
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Fungibel egendom kan vara bestämd till art och mängd men fortfarande avse samma 

egendomsslag – egendomen är då generiskt bestämd. Detta kan illustreras med ett 

penninglån om 100 kronor, som verkställs genom överlämnandet av en 100-kronorssedel. 

Om parterna har kommit överens om att gäldenären ska återbetala 100 kronor, och inte 

nödvändigtvis den specifika 100-kronorssedel som ursprungligen överlämnats, kan 

borgenären framställa ett generiskt bestämt anspråk i syfte att verkställa återbetalningen. 

För separationsrättsligt skydd görs en distinktion i dessa fall mellan egendom som 

ursprungligen överlämnats i överlämnarens intresse och egendom som ursprungligen 

överlämnats i mottagarens intresse. Distinktionen hänför sig till skillnaden mellan 

anförtrodd egendom och försträckt egendom. 

 

Kännetecknande för en försträckning är att egendom överlämnas till mottagarens för-

fogande i mottagarens intresse med skyldighet att återställa egendom av samma art och 

mängd. Att generiskt bestämd egendom har överlämnats i mottagarens intresse utesluter 

att separationsrätt föreligger. Om den generiskt bestämda egendomen istället har 

överlämnats till mottagarens förfogande i överlämnarens intresse kvarstår separations-

rätten, förutsatt att den ursprungligt överlämnade egendomen kan identifieras.30 För 

fungibel egendom som lämnas över i mottagarens intresse föreligger separationsrätt 

endast om det är överenskommet att mottagaren har en skyldighet att återlämna precis 

den egendom som ursprungligen överlämnats.31  

 

2.2.4 Värdebestämd egendom 

Anförtrodd egendom kan under speciella förhållanden även vara värdebestämd.32 I fråga 

om anförtrodda svenska penningmedel som anförtros en mottagare är så fallet, eftersom 

en svensk krona alltid har samma värde, mätt i svenska kronor.33 Huvudregeln i denna 

situation är att borgenären har separationsrätt till det bestämda värdet. Om den 

anförtrodda egendomen består av utländska pengar, och värdet bestäms i svenska kronor, 

är det svårare för borgenären att hävda separationsrätt till medlen. Eftersom separations-

rätt som huvudregel förutsätter att egendom är mottagen för överlämnarens räkning, kan 

det inte godtas att risken för värdeförändring åligger mottagaren.34 Detsamma gäller när 

                                                   
30 Håstad, Sakrätt avseende lös egendom, s. 154. 
31 Håstad, Sakrätt avseende lös egendom, s. 154. 
32 Zackariasson, Borgenärsskydd och specialitet, s. 464. 
33 Håstad, Sakrätt avseende lös egendom, s. 161. 
34 Zackariasson, Borgenärsskydd och specialitet, s. 464. 
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den mottagna egendomen består av aktier. Om aktier i ett bolag till ett värde av en miljon 

kronor överlämnas, med skyldighet för mottagaren att återlämna aktier i samma bolag till 

ett värde av en miljon kronor, åligger mottagaren risken för att aktierna minskar i värde. 

Motsatsvis tillkommer vinsten vid en eventuell värdeökning mottagaren, som då kan 

tillgodoräkna sig värdeökningen.35 Även om rättsförhållandet framstår som en deposition, 

är det i realiteten en försträckning och kan därmed inte föranleda separationsrätt.36 

Sammanfattningsvis ska, för att anförtrodd egendom ska vara separationsrättsligt skyddad 

gentemot gäldenären, egendomen vara generiskt bestämd i den mån den anförtrodda 

egendomen inte består av svenska pengar, varvid den alternativt kan vara värdebestämd. 

 

2.2.4 Surrogategendom 

Principen om surrogation kan i särskilda fall också utgöra ett undantag från 

specialitetsprincipens krav på att egendomen ska vara identifierbar. Med surrogation 

avses en övergång av separationsrätten från den ursprungliga egendomen till ny egendom, 

som då utgör surrogat för den ursprungliga egendomen.37 Surrogation, om gäldenären 

handlat i eget intresse, förutsätter att handlandet var otillåtet för att borgenärens 

separationsrätt ska kvarstå och att sambandet mellan egendomen och surrogatet inte är 

komplicerat.38 

 

Surrogation kan aktualiseras i två fall. Dels när egendom, framförallt penningmedel, 

överlämnas av den ursprungliga ägaren och söks vindicerad av denna och dels när någon 

har förvärvat egendom som har kommit att ersättas av annan egendom innan förvärvarens 

mottagande.39 Det är här viktigt att skilja på egendomens fysiska identitet och 

egendomens sakrättsliga identitet. Den fysiska identiteten innebär i princip alltid att 

egendomen har sakrättslig identiteten, men den sakrättsliga identiteten är vidare än den 

fysiska identiteten.40 Det är rimligtvis genom denna distinktion som surrogation har 

möjliggjorts. För kontanter som har ersatts av andra kontanter, eller på motsvarande sätt 

av kontomedel, kvarstår separationsrätten om det finns ett sammanhang mellan 

överlämnandet av kontanter och kontanter i mottagaren besittning.41 Det anförda kan 

                                                   
35 Håstad, Sakrätt avseende lös egendom, s. 162. 
36 Hessler, Allmän sakrätt, s. 156f. 
37 Millqvist, Sakrättens grunder, s. 99. 
38 Håstad, Sakrätt avseende lös egendom, s. 166. 
39 Lindskog, Betalningsmedel, s. 677. 
40 Lindskog, Festskrift till Wennberg, s. 223. 
41 Lindskog, Betalningsmedel, s. 677. 
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vålla problem om penningmedel överförs i flera led. Särskilt när det är fråga om 

kontopengar kan det föranleda bedömningssvårigheter beträffande förutsättningar för 

surrogation.42 Denna fråga behandlades av Högsta domstolen i NJA 2009 s. 500, där 

penningmedel kommit en hyresgäst tillhanda genom brott och sedan överförts vidare. 

Rättsfallet återges i sin helhet i avsnitt 4.5. Huvudregeln för överföringar i flera led är att 

om beloppet på bankkontona är detsamma i de olika leden så kvarstår separationsrätten. 

I doktrin har det även anförts att beloppet inte får stanna upp mer än en kortare tid på 

något av bankkontona.43 Det är mycket tveksamt om ett tidskrav kan utläsas ur 2009 års 

mål. Allmänna principer och särskilda skyddsbehov kan föranleda att separationsrätten 

sträcker sig längre i den angivna huvudregeln.44 

 

2.3 Kommentar 
Mot bakgrund av det ovan anförda ger det sakrättsliga skyddssystemets uppbyggnad 

upphov till en intressant intresseavvägning mellan å ena sidan materiell riktighet och å 

andra sidan förutsebarhet. För tiden innan en tvist de facto uppstår är förutsebarheten 

essentiell ur omsättningshänseende. Den osäkerhet som uppkommer på grund av det 

oklara rättsläget är inte önskvärd med hänsyn till omsättningsintresset, eftersom det 

riskerar att påverka aktörernas affärsmässiga aktivitet. Ur ett rättsekonomiskt perspektiv 

är det därför angeläget att uppmuntra banker, företag och privatpersoner till att omsätta 

sin egendom. Den ekonomiska omsättningen är en grundpelare i dagens samhälle och det 

är väsentligt att juridiken möjliggör denna. Samtidigt är det fördelaktigt att tillbereda 

domstolarna ett förhållandevis stort skönsmässigt bedömningsutrymme i strävan efter 

materiell riktighet i det enskilda fallet. En regeluppbyggnad där ett för litet utrymme 

lämnas till domstolarna skulle riskera att leda till stötande utfall och orimliga avgöranden. 

Det är därför viktigt låta bedömningsgrunder anpassa sig till reella förhållanden, i syfte 

att nå allsidiga och skäliga utgångar i tvister. 

 

 
 
 
 

                                                   
42 Lindskog, Betalningsmedel, s. 677. 
43 Lindskog, Betalningsmedel, s. 680. 
44 Lindskog, Betalningsmedel, s. 681. 
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3 Lagen om redovisningsmedel 
3.1 Utgångspunkt 
Redovisningslagen utgör ett undantag från den ovan angivna specialitetsprincipen och 

möjliggör separationsrätt trots att egendomens identitet har gått förlorad. Typfallet som 

lagen tar sikte på är att ett ombud tar emot en betalning från tredje man för huvudmannens 

räkning, med uppdrag vidarebefordra beloppet till huvudmannen.45 Utöver nämnda 

förhållande med tredje man är lagen direkt applicerbar på situationer som avser olika 

former av penninglån. 

 

Lagen har följande lydelse: 

 

”Vad den som mottagit medel för annan, med skyldighet att redovisa för dem, för sådant 

ändamål har innestående på räkning i bank eller annorledes håller avskilt skall vara 

förbehållet huvudmannen, såvitt beloppet avskilts utan dröjsmål. Samma lag vare i fråga 

om belopp som avskilts senare, om den redovisningsskyldige ej var på obestånd, när 

beloppet avskildes. 

Vad den redovisningsskyldige har omedelbart tillgängligt för att avskiljas vare ock 

förbehållet huvudmannen, såvitt dröjsmål med avskiljandet ej föreligger. 

Är bankräkning eller kassa avsedd för flera huvudmäns medel, njute de inbördes lika rätt, 

envar i förhållande till sin redovisningsfordran.” 

 

3.2 Mottagande av medel med redovisningsskyldighet 
Lagen är tillämplig när en syssloman, tillika gäldenär, har mottagit medel från en 

huvudman, tillika borgenär. Begreppet syssloman är inte klart avgränsat enligt 

redovisningslagen men definieras i doktrin som den som mottagit medel för annans 

räkning.46 Ett mottagande genom avtal är kanske det mest ordinära, men även 

misstagsbetalningar eller särskilda brott kan innefatta ett mottagande. En förutsättning 

härvid, för lagens tillämpbarhet, är därför att medlen är mottagna med 

redovisningsskyldighet. Vanliga skuldförhållanden bör därmed undantas.47 Den centrala 

innebörden av redovisningsskyldigheten är att denna innefattar en skyldighet för 

                                                   
45 Millqvist, Sakrättens grunder, s. 120. 
46 Walin, Separationsrätt, s. 97. 
47 Zackariasson, Borgenärsskydd och specialitet, s. 463. 
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innehavaren att behandla medlen som ett främmande värde och fortlöpande kunna göra 

redo för och utbetala dem till den berättigade ägaren.48 Det krävs således att den 

berättigade ägaren förbjudit innehavaren att ha medlen sammanblandade med egna 

medel, eller att detta följer av rättsförhållandets natur.49 I syfte att motverka omvandlingar 

från vanliga fordringar till separationsberättigade anspråk kan separationsrätt enligt 

redovisningslagen inte tillskapas enbart genom ett avtal om redovisningsskyldighet – 

avtalet måste understödjas av rättsregler för att ge sakrättslig verkan.50 

 

3.3 Avskiljande 
3.3.1 Avskiljande enligt första stycket 

Kravet på avskiljande innebär att de medel som gäldenären har mottagit ska förvaras 

avskilda från gäldenärens egna tillgångar.51 På vilket sätt de mottagna redovisnings-

medlen ska hållas förvarade, och vilken effekt detta får på avskiljanderekvisitet, framgår 

emellertid inte av redovisningslagen.52 I lagens förarbeten uppräknas ett antal exempel på 

avskild förvaring i lagens mening – där insättning på en särskild bankräkning, men också 

förvaring i särskild kassa, i ett kuvert eller hos tredje man nämns.53 Uppräknandet lär inte 

vara uttömmande, utan bör snarare betraktas som vägledande exemplifiering av 

lagstiftarens avsikt med avskiljanderekvisitet. 

 

Förvaringssättet vid fysiskt avskiljande har behandlats av Högsta domstolen i ett antal 

rättsfall. I NJA 1987 s. 517 behandlade Högsta domstolen en situation där en mellanman 

sålt en bil på uppdrag av en huvudman. Betalningen för bilen mottogs av mellanmannen 

med redovisningsskyldighet, men beslagtogs för utmätning till följd av skulder som 

mellanmannen haft till staten. Betalningsmedlen förvarades vid beslagtagandet i ett 

kuvert i en byrålåda i mellanmannens bostad. Högsta domstolen ansåg att medlen var 

tillräckligt avskilda i enlighet med redovisningslagen och således separationsrättsligt 

skyddade i förhållande till mellanmannens borgenärer. 

 

                                                   
48 Prop. 1944:81, s. 18. 
49 Håstad, Sakrätt avseende lös egendom, s. 156. 
50 Millqvist, Sakrättens grunder, s. 123. 
51 Millqvist, Sakrättens grunder, s. 124. 
52 Walin, Separationsrätt, s. 110. 
53 Prop. 1944:81, s. 10. 
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Bakgrunden till NJA 1983 s. 109 var mer omfattande. I målet utmättes en person som var 

ensam aktieägare i ett bolag som drev restaurangverksamhet. Medel som influtit i 

restaurangverksamhet förvarades på olika sätt i aktieägarens bostad och frågan om 

restaurangbolaget hade separationsrätt till medlen uppkom. Högsta domstolen bedömde 

att kontanter, som förvarats i strumpor i en byrålåda och kontanter som förvarats i en 

växelmyntpåse, med hänsyn till omständigheterna inte kunde anses avskilda enligt 

redovisningslagen. Kontanter som hade förvarats i en blixtlåsförsedd påse över natten 

ansågs däremot vara avskilda och således sakrättsligt skyddade i förhållande till 

aktieägarens borgenärer. Även kontanter, postgirohandlingar och checkar som förvarats i 

en kassett med avsikt att levereras till restaurangens bank ansågs vara avskilda i enlighet 

med redovisningslagen. 

 

En intressant frågeställning som avgörandet i 1983 års mål väcker är om gäldenärens 

förvaringssätt har en inverkan på bedömandet av avskiljanderekvisitet i redovisnings-

lagen. I doktrin har utgången i målet förklarats med att medlen i kassetten och den 

blixtförsedda påsen kunde anses vara avsedda för redovisning, medan medlen i strumpan 

och växelmyntspåsen inte uppfyllde kravet på redovisningsändamål.54 Högsta domstolens 

domskäl i 1983 års mål, som visserligen är knapphändiga, ligger väl i linje med denna 

uppfattning. Gäldenärens förvaringssätt kan således ge uttryck för att gäldenären saknar 

redovisningsändamål, men det är rimligt att anta att det inte uppställs något direkt krav 

på förvaringssättet i för att redovisningsmedlen ska anses avskilda. 

 

Avseende redovisningsändamålet kan NJA 2009 s. 500, som redogörs för mer ingående 

senare i uppsatsen, noteras. I målet uppställde Högsta domstolen ett krav på att 

innehavaren av medlen måste ha för avsikt att avskilja medlen för att lagen ska kunna 

tillämpas.55 Redovisningslagen var inte tillämplig i målet eftersom gäldenären inte hade 

för avsikt att avskilja medlen för borgenärens räkning.56 I förarbeten anges även att en 

förutsättning för ett godtagbart fördröjande med avskiljandet av medel är att under-

låtandet att avskilja medel varit oavsiktligt.57 

 

                                                   
54 Zackariasson, Borgenärsskydd och specialitet, s. 600f. 
55 Millqvist, Sakrättens grunder, s. 122. 
56 Zackariasson, Borgenärsskydd och specialitet, s. 649. 
57 Prop. 1944:81, s. 11. 
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För att ett avskilt belopp ska vara skyddat förutsätts även att beloppet kan identifieras som 

medel avsatta för ett eller flera bestämda redovisningsändamål.58 Det är inte tillräckligt 

att avskilja en klumpsumma för blivande redovisningsskulder i allmänhet.59 Detta gäller 

oaktat om värdet av medlen inte är identiskt med det ursprungligen mottagna.60 Det 

framgår även av förarbeten till lagen att bankmedel inte kan anses behörigen avskilda om 

mottagaren disponerar bankkontot som ett privat konto.61 Det sistnämnda är komplicerat 

eftersom det inte kan anses klargjort i vilken omfattning som en mottagare kan disponera 

över bankkontot. Det finns därför anledning att återkomma till denna frågeställning 

senare i uppsatsen. 

 

3.3.2 Obestånd 

Avskiljande enligt första stycket redovisningslagen kan inte ske om gäldenären är i 

obestånd eller om dröjsmål med avskiljandet föreligger. Med begreppet obestånd, eller 

insolvens, avses rimligtvis samma innebörd som i 1 kap. 2 § andra stycket konkurslagen, 

som föreskriver att obestånd innebär att gäldenären inte rätteligen kan betala sin skulder 

och att denna oförmåga inte är tillfällig. Det åligger i regel borgenären att visa att 

gäldenären är på obestånd.62 I 2 kap. 7-9 §§ konkurslagen finns bevislättnadsregler som 

avser att underlätta vid insolvensbedömningen. I praktiken är det därför inte förenat med 

större svårigheter att visa att gäldenären är på obestånd.63 

 

3.3.3 Avskiljande enligt andra stycket 

Avskiljanderekvisitet i lagens första stycke kompletteras av lagens andra stycke, där det 

föreskrivs att egendom som gäldenären har omedelbart tillgängligt för avskiljande ska 

vara förbehållet borgenären. Detta gäller oaktat om gäldenären är i obestånd eller inte, 

men förutsätter att dröjsmål med avskiljandet inte föreligger. Stycket tar sikte på 

kontanter i kassa och medel på bank- eller plusgiro och liknande som skulle kunna 

avskiljas omedelbart och som gäldenären har avsett att avskilja.64 Egendom av relevant 

slag och kvalitet som är i gäldenärens omedelbara besittning faller under bestämmelsen.65 

                                                   
58 Walin, Separationsrätt, s. 111. 
59 Prop. 1944:81 s. 32. 
60 Millqvist, Sakrättens grunder, s. 124. 
61 Prop. 1944:81 s. 32. 
62 SOU 1970:75, s. 74. 
63 Mellqvist & Welamson, Konkurs, s. 52ff. 
64 Zetterström, Sakrättens fyra huvudfall, s. 66. 
65 Zackariasson, Borgenärsskydd och specialitet, s. 605. 
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Med omedelbart tillgängliga medel avser lagstiftaren kontanter, checkar, och 

tillgodohavanden på checkräkning eller postgiroräkning. Uppräkningen är inte 

uttömmande. Vidare anges som exempel att värdehandlingar som först måste realiseras 

inte anses vara omedelbart tillgängliga.66 

 

Högsta domstolen behandlade tillgänglighetsrekvisitet i NJA 1989 s. 768. Målet rörde en 

pokertävling, där tävlingens deltagare hade betalat in pengar till anordnaren av tävlingen. 

Avsikten var att inbetalningarna skulle utgöra prispengar som skulle betalas ut efter att 

tävlingen avgjorts. Till följd av ett polisingripande kom aldrig pokertävlingen att 

slutföras. Inbetalningarna beslagtogs sedermera när anordnaren utmättes för skulder som 

denne haft. Högsta domstolen ansåg att inbetalningarna, som anordnaren hade förvarat i 

sin plånbok och i sin bostad i anslutning till tävlingslokalen, var omedelbart tillgängliga 

för att avskiljas när polisen ingrep i pokertävlingen och hävde därför utmätningen 

avseende medlen. 

 

3.3.4 Dröjsmål 

Vidare ska avskiljandet ske utan dröjsmål för att redovisningslagen ska vara tillämplig. 

Dröjsmålsrekvistet innebär att en sammanblandning av gäldenärens mottagna medel och 

gäldenärens egna medel inte utesluter separationsrätt under förutsättning att 

sammanblandningen varit tillfällig. Det uppställs ingen konkret tidsram för att 

dröjsmålsrekvistet ska anses uppfyllt, utan omständigheterna i det enskilda fallet ska 

avgöra om dröjsmåls anses föreligga.67 Det kan noteras att lagstiftarna tycks ha 

uppmärksammat nackdelarna med att fastställa konkreta gränsdragningar och möjliggjort 

bedömningar i det enskilda fallet i syfte att utöka domstolarnas utrymme för att uppnå 

materiell riktighet. Detta leder till svårigheter med att förutse tidsramen för vad som är 

att anse som dröjsmål i lagens mening. 

 

Vägledning finns att hitta i rättspraxis. I NJA 1987 s. 517, som behandlats ovan i 3.3.1, 

hade mellanmannen förvarat betalningsmedlen för bilen i ett kuvert i något mer än en dag 

efter mottagandet. Högsta domstolen ansåg att avskiljandet hade skett utan dröjsmål. I 

NJA 1985 s. 836 hade ett bolag som ägde ett rederi felaktigt betalat en faktura till en 

oljeleverantör, som fyra dagar efter betalningen försattes i konkurs. Det var i målet 

                                                   
66 Prop. 1944:81, s. 10 
67 Prop. 1944:81, s. 34. 
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ostridigt att betalningen mottagits med redovisningsskyldighet. Högsta domstolen ansåg 

att medlen fanns omedelbart tillgängligt på oljebolagetskonto för avskiljande innan 

konkursutbrottet, och bedömde utan närmare förtydligande att dröjsmål inte kunde 

föreligga med hänsyn till den korta tid som oljebolaget haft på sig att upptäcka den 

felaktiga betalningen. Oljebolaget dömdes att återbetala medlen till rederibolaget. Det kan 

observeras att Högsta domstolen inte klargjorde hur lång tid det rimligtvis borde ha tagit 

för oljebolaget att upptäcka den felaktiga betalningen. Mot bakgrund av detta är det svårt 

att fastställa hur många dagars fördröjning Högsta domstolen godtagit innan dröjsmål 

med avskiljandet ansågs föreligga. 

 

I NJA 1999 s. 812 hade en resebyrå mottagit betalningar med redovisningsskyldighet 

gentemot en borgenär. Betalningsmedlen skulle överföras till ett borgenären som i sin tur 

skulle överföra medlen till olika flygbolag. Efter att resebyrån försatts i konkurs uppstod 

frågan om borgenären hade separationsrätt till medlen. Högsta domstolen ansåg att 

avskiljande inte hade skett enligt redovisningslagens första stycke och utredde därför om 

medlen kunde anses vara omedelbart tillgängliga för avskiljande. Eftersom resebyrån 

bedrev yrkesmässig verksamhet, ansåg Högsta domstolen att det kunde förväntas att de 

hade utformat rutiner för avskiljande av redovisningsmedel. Med hänvisning till tidigare 

praxis och förarbeten till redovisningslagen gjordes bedömningen att dröjsmål, när 

medlen hölls omedelbart tillgängliga för avskiljande, uppstod efter tre dagar. I jämförelse 

med 1985 års mål, där Högsta domstolen inte ansåg att det kunde förväntas att oljebolaget 

skulle ha upptäckt den felaktiga betalningen på kort tid trots att bolaget rimligtvis också 

borde haft yrkesmässiga rutiner avseende detta, konkretiserade Högsta domstolen i 1999 

års mål tidsramen för dröjsmål till tre dagar.  

 

I NJA 2012 s. 391 behandlade Högsta domstolen ett fall där en man hade hjälpt sina barn 

med en fastighetsförsäljning. Genom detta mottog mannen betalning för fastigheten, med 

avsikt att överföra betalningsmedlen till sina barn. Tolv dagar senare förde mannen över 

medlen från sitt privata bankkonto till ett annat tomt bankkonto. Kronofogdemyndigheten 

tog sedan betalningen i anspråk i samband med utmätning av mannens skatteskulder. 

Enligt Högsta domstolen fanns det ingenting som motiverade att fördröjningen skulle 

vara godtagbar, trots att det noterades att det var fråga om en privatperson. Beslutet om 

utmätningen av betalningen fastställdes. Principiellt kan ändå konstateras att kravet på 
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avskiljande innan dröjsmål är högre för näringsidkare än för privatpersoner.68 Det anförda 

ligger i linje med Högsta domstolen uttalande avseende yrkesmässiga rutiner i NJA 1985 

s. 836 – motsvarande krav kan rimligtvis inte ställas på privatpersoner. Skillnaden får 

trots detta anses vara marginell. 

 

Sammanfattningsvis framstår det, av Högsta domstolens avgöranden, som att 

utgångspunkten är att dröjsmål med avskiljandet uppstår efter tre dagar från dess att 

gäldenären borde ha insett att medel har mottagits med redovisningsskyldighet men att 

omständigheter i det enskilda fallet kan ge utrymme för en flexibel tolkning av 

dröjsmålsrekvisitet. Denna uppfattning förefaller ha stöd i doktrin, där det har anförts att 

tre dagars fördröjning med avskiljandet alltid kan accepteras utan att utgöra dröjsmål men 

att det inte finns något hinder mot att en längre fördröjning än så anses godtagbar, förutsatt 

att gäldenären har varit i subjektiv ond tro.69 Kraven är rimligtvis högre för näringsidkare 

än för privatpersoner men skillnaden får ändå anses vara marginell. 

 

3.4 Samäganderätt 
Tredje stycket i redovisningslagen innehåller en regel om att borgenärer åtnjuter 

samäganderätt om gäldenären har sammanblandat flera borgenärers medel. Regeln 

förutsätter att gäldenären har haft redovisningsskyldighet gentemot samtliga borgenärer 

och att sammanblandningen berott på gäldenären.70 Fördelning av medlen ska i sådana 

fall ske proportionerligt i förhållande till borgenärernas ursprungligen överlämnade 

medel, vilket motiveras av de praktiska svårigheterna med att avgöra vilka medel som 

tillhör respektive borgenär.71 Borgenärernas samäganderätt kvarstår även om gäldenären 

gör ett uttag ur den sammanblandade egendomen.72 Fördelningen ska då fortfarande ske 

proportionerligt i förhållande till respektive borgenärs redovisningsfordran. 

 

Om sammanblandning skett med gäldenärens egendom, och inte enbart med övriga 

borgenärers, är rättsläget mer oklart. Tredje stycket i redovisningslagen tar inte direkt 

sikte på en sådan situation, men i förarbeten nämns att samäganderätt kan tänkas 

uppkomma om en gäldenär förvarar borgenärers egendom tillsammans med en begränsad 

                                                   
68 Zetterström, Sakrättens fyra huvudfall, s. 65. 
69 Zackariasson, Borgenärsskydd och specialitet, s. 626f. 
70 Millqvist, Sakrättens grunder, s. 129. 
71 Prop. 1944:81, s. 39. 
72 Walin, Samäganderätt, 39. 
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del av gäldenärens egna tillgångar, men avskilt från gäldenärens övriga tillgångar.73 

Generellt kan sägas att det skulle framstå som stötande om en borgenär skulle förlora sin 

separationsrätt enbart genom en sammanblandning orsakad av gäldenären, eftersom 

borgenären har svårt att skydda sig mot en sådan sammanblandning.74 Om borgenären 

medgivit till sammanblandningen skulle borgenärens förlorade separationsrätt till den 

sammanblandade egendomen motsatsvis framstå som mindre stötande. 

 

Det finns anledning att återkomma till konsekvenser som följer av att flera borgenärer, 

och ibland även gäldenären, anses ha samäganderätt till en särskild egendom. Frågor 

rörande detta har uppkommit i rättspraxis och behandlas därför mer ingående i kommande 

avsnitt i uppsatsen. 

 

3.5 Kommentar 
Avsikten med redovisningslagen synes vara ett försök till att konkretisera undantag från 

specialitetsprincipen. Det framgår av förarbeten att lagen av praktiska skäl främst tar sikte 

på penningmedel, men att den i viss utsträckning analogt kan tillämpas på annan fungibel 

egendom.75 Förarbetenas utformning, med ett vidsträckt tillämpningsområde där analoga 

tolkningar av lagen är tänkbara, ger uttryck för att lagstiftaren varit medveten om 

problematiken med att i allt för stor utsträckning konkretisera regler som inte omfattar 

tänkbara situationer jämförbara med de som avses i lagens direkta mening. Om lagen 

hade varit avsedd att tolkas e contrario hade den uteslutit separationsrätt i situationer där 

lagen inte är direkt tillämplig. 

 

Det utökade tillämpningsområdet illustrerar vad som tidigare anförts om 

intresseavvägningen mellan å ena sidan materiell riktighet och å andra sidan 

förutsebarhet. Om lagstiftaren hade avsett att utesluta analogiska tillämpningar av lagen 

hade det sannolikt lett till en ökad förutsebarhet eftersom parter lättare hade kunnat 

förutspå utgången i en tvist avseende separationsrätt. Konsekvenserna av en sådan 

regeluppbyggnad i lagstiftningen är att domarnas materiella riktighet riskeras. En strikt 

tillämpning av redovisningslagen skulle innebära en inskränkning i domstolarnas 

                                                   
73 Prop. 1944:81, s. 7. 
74 Håstad, Sakrätt avseende lös egendom, s. 173. 
75 Prop. 1944:81, s. 8. 
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bedömningsutrymme. Detta ligger, med hänvisning till vad som tidigare har anförts, väl 

i linje med sakrättens regeluppbyggnad i stort. 

 

En ytterligare aspekt som är viktig att tillvarata är det snabba utvecklandet av nya 

rättsförhållanden, som är verklighet för parter i dagens samhälle. Eftersom överlåtande 

och deponering av egendom kan se ut på många olika sätt är det nödvändigt för 

domstolarna att ha ett visst skönsmässigt bedömningsutrymme. Genom att framhäva att 

det inte strikt är avtalets ordalydelse som ska vara vägledande vid bedömning av ett 

rättsförhållandes karaktär, garderar sig lagstiftaren mot att parter kan upprätta 

separationsrättsligt skydd för borgenären i fall där sakrättsliga principer inte skulle tillåta 

detta. 

 

4 Sammanblandad egendom i praxis 
4.1 Redovisningslagens analoga tillämpningsområde 
Uteslutandet av en e contrario-tolkning av redovisningslagen innebär att området för 

lagens analoga tillämpning är ovisst. Eftersom lagstiftaren endast öppnat upp för att lagen 

är applicerbar på annan fungibel egendom än penningmedel, utan att närmare definiera 

vad avsikten med detta har varit, är det svårt att fastställa i vilken utsträckning det är 

rimligt att tillämpa redovisningslagen analogt. Tillämpningsområdet har kommit att 

behandlas av Högsta domstolen i ett antal rättsfall, men dessa kan inte anses vara 

heltäckande. Det finns många situationer som kan tänkas uppstå som inte har behandlas 

av Högsta domstolen. 

 

4.2 NJA 1994 s. 506 
4.2.1 Bakgrund och Högsta domstolens avgörande 

Ett viktigt mål för bedömningen avseende sammanblandning av borgenärs och gäldenärs 

egendom är NJA 1994 s. 506, mer känt som Spannmålsfallet. Målet rörde ett 

jordbruksbolag som, utöver att köpa och mala eget spannmål, förvarade andra 

jordbrukares spannmål i silor som jordbruksbolaget hade i sin besittning. 

Förvaringsverksamheten var uppbyggt som ett deponeringssystem där bolaget löpande 

skickade uppdateringar till deponenterna med information om mängden spannmål som 

deponenterna hade i jordbruksbolagets besittning. Avsikten var aldrig att äganderätten till 

spannmålen skulle övergå till bolaget. När jordbruksbolaget försattes i konkurs hade 



 

 25 

denne både eget spannmål och borgenärers spannmål sammanblandade i silorna. Den 

kvantitativa mängd spannmål som inlagrats av deponenterna återfanns däremot hos 

bolaget vid konkursutbrottet. Det var i målet ostridigt att sammanblandningen hade skett 

av praktiska skäl. 

 

Även om förutsättningarna för separationsrätt enligt redovisningslagen inte var uppfyllda 

konstaterade Högsta domstolen att separationsrätt i viss utsträckning kan föreligga och 

att samäganderätt, som presumeras vid sammanblandning av flera borgenärers egendom, 

kan föreligga även när sammanblandning av borgenärers egendom skett med gäldenärens 

egendom. Högsta domstolen ansåg att sammanblandningen gjorts på sådant sätt att 

deponenternas inlagrade spannmål hade ingått i en tydligt särskiljbar egendomsmassa och 

den bedömdes därför vara tillräckligt identifierad. Mot bakgrund av detta nådde Högsta 

domstolen slutsatsen att borgenärernas separationsrätt till deras inlagrade spannmål inte 

hade gått förlorad trots gäldenärens sammanblandning. 

 

4.2.2 Kommentar 

Avgörandet lämnar en del frågeställningar obesvarade. Högsta domstolen hänvisar till en 

samäganderätt mellan borgenär och gäldenär men ger borgenären separationsrätt till en 

kvantitet motsvarande den inlagrade spannmålen och inte en andel av spannmål som 

gäldenären hade i sin besittning.76 Sannolikt bedömde Högsta domstolen att man inte 

behövde beräkna andelar av den inlagrade spannmålen eftersom mängden inlagrad 

spannmål inte underskridit mängden spannmål som gäldenären haft i sin besittning. 

Denna distinktion är noterbar eftersom en av utgångspunkterna i diskussionen avseende 

det prejudiciella värdet av 1994 års mål är om Högsta domstolens uttalanden kan sträckas 

till att användas i en situation där egendomsmängden som gäldenären har i sin besittning 

underskrider den mängd egendom som gäldenären ursprungligen har mottagit. 

 

Några klargöranden kan däremot utläsas av utgången i målet. För första gången fastställde 

Högsta domstolen att redovisningslagen kan tillämpas analogt på annan fungibel 

egendom än penningmedel. Denna uppfattning har stöd i doktrin, där det har anförts att 

Högsta domstolens hänvisning till lagens förarbeten avseende gäldenärens avskiljande 

kan betraktas som ett uttryck för redovisningslagens analoga tillämpning.77 Avgörandet i 

                                                   
76 Håstad, Sakrätt i lös egendom, s. 175. 
77 Zackariasson, Borgenärsskydd och specialitet, s. 640ff. 
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1994 års fall har i doktrin även beskrivits som en tillämpning av ett osynligt fjärde stycke 

i redovisningslagen. Det hypotetiska fjärde stycket skulle, till skillnad från andra stycket 

i redovisningslagen, medge visst dröjsmål med avskiljandet, men bara tillåta 

sammanblandning av borgenärens egendom med en begränsad del av gäldenärens 

egendom.78 Det osynliga fjärde stycket i redovisningslagen kan således beskrivas som en 

modifierad förlängning av andra stycket i redovisningslagen. Det här synsättet, med ett 

hypotetiskt fjärde stycke i redovisningslagen, har i sig inget värde men kan betraktas som 

en illustrativ förenkling av Högsta domstolens analoga tillämpning av redovisningslagen.  

 

Det bör rimligtvis också vara fastställt att en gäldenärs skäl till sammanblandning av 

egendom kan tillmätas betydelse. I det aktuella fallet godtogs sammanblandning på grund 

av praktiska skäl. Det framgår inte av domen i målet vad som anses utgöra praktiska skäl 

eller i vilken omfattning dessa skäl till sammanblandning hade inverkan på den 

separationsrättsliga huvudfrågan, men de beaktades i någon mån av Högsta domstolen. 

Lämpligheten i att Högsta domstolen använder praktikabilitet har ifrågasatts eftersom det 

är ett förhållandevis diffust rekvisit som bör undvikas.79 Istället för att betrakta 

sammanblandningens praktibalitet som ett enskilt rekvisit ger Högsta domstolens 

användning av praktibaliteten intrycket av att det beaktas som ett billighetsskäl och inte 

ett enskilt rekvisit. 

 

Att billighetsskäl vägs in i den separationsrättsliga bedömningen är inte i något hänseende 

en nyhet som tillkom i och med avgörandet. Som tidigare påvisats tillmäts billighetsskäl 

ett förhållandevis stort utrymme. Rättsfallet kan ändå betraktas som ett illustrativt 

förtydligande av den grundläggande problematik som genomsyrar sakrätten och hur 

Högsta domstolen tenderar att behandla denna i praktiken. I enlighet med vad som 

tidigare har framförts om skälighetsavvägningen mellan en särskild borgenärs 

separationsrätt till sammanblandad egendom och egendom som tillkommer 

konkursgäldenärens allmänna borgenärskollektiv, kan det argumenteras för att Högsta 

domstolens strävan efter materiell riktighet i målet inneburit en tolkning där 

rimlighetsaspekter och billighetsskäl tillberetts ett förhållandevis stort utrymme. De 

sammanvägda tolkningarna av omständigheterna i målet ger uttryck för att Högsta 

domstolen gjorde en helhetsbedömning som mynnade ut i att egendomsmassan bedömdes 

                                                   
78 Zetterström, Sakrättens fyra huvudfall, s. 70f. 
79 Håstad, Sakrätt avseende lös egendom, s. 176. 
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vara tillräckligt identifierad utan att närmare definiera innebörden av detta. Ett alternativ 

som hade underlättat förutsebarheten är att konstatera att borgenärens separationsrätt gått 

förlorad enbart på grund av sammanblandningen med gäldenärens egendom. 

 

4.3 NJA 1995 s. 367 II 
4.3.1 Bakgrund och Högsta domstolens avgörande 

Reglerna om separationsrättsligt skydd till sammanblandad egendom var återigen uppe i 

Högsta domstolen i NJA 1995 s. 367 II. Målet rörde ett finansbolag som bedrev 

leasingverksamhet. Efter att ha överlåtit ett antal leasingobjekt med tillhörande 

leasingavtal, samtidigt som man åtog sig att sköta den fortsatta administrationen av 

leasingavtalen, försattes finansbolaget i konkurs. Den fortsatta administreringen av 

leasingavtalet innebar att finansbolaget mottog betalningar från leasingkunder och 

förvarade dessa på ett bankkonto benämnt ”klientmedelskonto”. Avsikten var att 

betalningarna senare skulle redovisas och överföras till den nya ägaren av 

leasingobjekten, borgenären. Efter finansbolagets konkursutbrott uppkom frågan om 

borgenären hade separationsrätt till medlen på klientmedelskontot, trots att finansbolaget 

i viss mån hade disponerat egna medel på kontot och därigenom sammanblandat medlen. 

 

Högsta domstolen konstaterade att utgångspunkten vid bedömningen om borgenärens 

medel hade hållits avskilda är att gäldenärens användande av kontot som ett privat konto, 

genom insättningar och uttag, utesluter att medlen kan anses behörigen avskilda. Högsta 

domstolen poängterade dock att medlen inte förlorar sin karaktär som redovisningsmedel 

så snart som ett belopp som tillhör gäldenären finns på kontot. Det krävs, för att medlen 

ska förlora sin karaktär som redovisningsmedel, att gäldenärens dispositioner är 

omfattande. För att kunna avgöra omfattningen av gäldenärens dispositioner krävs enligt 

Högsta domstolen en tillfredsställande utredning av omständigheterna i det enskilda 

fallet. Eftersom gäldenären i regel har de bästa möjligheterna att prestera utredning 

avseende dispositionernas omfattning tillkommer bevisbördan avseende förekomsten av 

dispositioner på gäldenären. I det aktuella målet ansåg inte Högsta domstolen att 

finansbolagets konkursbo hade förmått styrka att finansbolagets dispositioner av egna 

medel hade inneburit att borgenärens redovisningsmedel hade förlorat sin karaktär. I 

målet hade också vissa medel influtit på redovisningskontot från en annan borgenär som 

inte var part i målet. Gäldenären hade inte bedömt dessa som redovisningsmedel. Högsta 

domstolen konstaterade att gäldenärens rättsliga bedömning avseende de mottagna 
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medlen inte bör drabba borgenären genom att medlen förlorar sin karaktär av 

redovisningsmedel. Borgenärens medgavs därför separationsrätt till medlen. 

 

4.3.2 Kommentar 

Rättsfallet belyser gränsdragningsproblematiken med att fastställa i vilken omfattning en 

gäldenär kan disponera över ett konto utan att borgenärens medel på kontot ska förlora 

sin karaktär av redovisningsmedel. Högsta domstolens konstaterade att omständigheterna 

i det enskilda fallet är avgörande för denna bedömning. I det aktuella målet besvarade 

Högsta domstolen den uppställda frågan avseende separationsrätt genom att konstruera 

en bevisbörderegel. 1995 års mål gav således inget tillfredsställande svar på i vilken 

omfattning en gäldenär kan disponera över ett konto utan att tillgångarna på kontot 

förlorar sin karaktär av redovisningsmedel. Den bevisbörderegel som Högsta domstolen 

konstruerade i målet kan däremot rimligtvis användas. 

 

Vidare kan diskuteras om det, efter 1995 års mål, finns en diskrepans mellan olika typer 

av fungibel egendom. I doktrin har det argumenterats för att så är fallet. Argumentationen 

utgår från Högsta domstolens uttalande om att redovisningsmedel ska vara behörigen 

avskilda för att förlora sin karaktär av redovisningsmedel. Få insättningar och uttag för 

gäldenärens egen räkning föranleder således inte att borgenärens separationsrätt går 

förlorad.80 Den rättsterminologiska skillnaden mellan behörigen avskilda men 

sammanblandade medel och medel som sammanblandats med en avgränsad del av 

gäldenärens förmögenhet är noterbar, men det är oklart i vilken utsträckning Högsta 

domstolen avsåg att göra en distinktion mellan begreppen. Ett tänkbart alternativ är att 

Högsta domstolens uttalande ska tolkas som att samäganderätt mellan borgenären och 

gäldenären beträffande fungibel egendom kan föreligga, trots att gäldenären har gjort 

praktiska dispositioner, men att samäganderätt till penningmedel, som är att betrakta som 

superfungibel egendom, inte kan anses föreligga efter gäldenärens dispositioner.81 

 

Distinktionen mellan fungibel egendom och superfungibel egendom, som i så fall skulle 

avse penningmedel, ter sig enligt min mening något onödig. Penningmedel särskiljer sig 

visserligen från fungibel egendom genom redovisningslagen, som är direkt applicerbar 

på penningmedel men inte annan fungibel egendom, men det framgår av lagmotiven att 

                                                   
80 Håstad, Sakrätt avseende lös egendom, s. 176. 
81 Håstad, Sakrätt avseende lös egendom, s. 176. 
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lagen kan tillämpas även på annan fungibel egendom.82 Förarbeten ger således uttryck för 

att stödja uppfattningen att penningmedel jämställs med fungibel egendom, men med 

vissa särskiljande drag. Högsta domstolens terminologiska användning av begreppet ger 

också intrycket av att man inte funnit någon precisering av penningmedels karaktär av 

superfungibel egendom som nödvändig. 

 

Vidare har det, i bland annat doktrin, diskuterats om 1995 års avgörande kan anses stödja 

en generell princip om samäganderätt. Det finns anledning till att återkomma till denna 

fråga eftersom NJA 2009 s. 500, som behandlas senare i uppsatsen, berör diskussionen. 

Initialt kan framhävas att förarbeten till redovisningslagen ger uttryck för att ett överskott 

i egendomsmassan, som uppkommit genom misstag, är godtagbart ur separationsrättslig 

synvinkel och påverkar inte borgenärens separationsrätt negativt. I linje med detta kan 

det också framhävas att förarbeten till redovisningslagen ger uttryck för att ett överskott 

i egendomsmassan även kan vara separationsrättsligt godtagbart om de avser en avskild 

egendomsmassa.83 

 

4.4 NJA 1998 s. 275 
4.4.1 Bakgrund och Högsta domstolens avgörande 

I målet NJA 1998 s. 275 aktualiserades återigen frågan om redovisningsmedel i 

gäldenärens besittning hade hållits tillräckligt avskilda för att borgenärens separationsrätt 

skulle föreligga. Fallet behandlade en situation där en man och en kvinna, som var i ett 

samboförhållande, regelbundet fört över pengar till ett bankkonto i mannens namn. 

Medlen skulle användas till att betala gemensamma skulder. Efter att kontot togs i anspråk 

genom betalningssäkring för att säkerställa betalning av mannens inkomstskatt uppkom 

fråga om kvinnans separationsrätt till de inbetalade medlen. 

 

I den av Högsta domstolen fastställda hovrättsdomen konstaterades att medlen var 

mottagna med redovisningsskyldighet eftersom ändamålet med kontot var att medlen 

skulle användas för sambornas gemensamma skulder. Hovrätten framhävde de stränga 

kraven i avskiljanderekvisitet i redovisningslagen och utredde i vilken utsträckning en 

kontohavare kan förfoga över medel utan att medlen förlorar sin karaktär som 

                                                   
82 Prop. 1944:81, s. 31. 
83 Zackariasson, Borgenärsskydd och specialitet, s. 644. 
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redovisningsmedel. I enlighet med 1995 års mål konstaterade hovrätten att regler om 

bevisning aktualiserades. Det ansågs framgå av kontoutdragen i målet att flera uttag, 

rörande betydande belopp, skett och att det saknades stöd för att utgå från att uttagen 

avsåg betalning av gemensamma skulder. Bevisbördan avseende det sistnämnda 

bedömdes tillkomma kvinnan, eftersom hon ansågs vara den part som bäst hade möjlighet 

till att föra bevisning avseende omständigheter som styrkte att separationsrätt förelåg. Då 

kvinnan inte kunde styrka vad som överenskommits mellan henne och mannen fann 

hovrätten det inte klarlagt att mannen mottagit medlen med redovisningsändamålet att 

betala gemensamma skulder eller att medlen var behörigen avskilda. Med hänvisning till 

detta gjorde hovrätten bedömningen att kvinnan inte hade separationsrätt till de inbetalade 

medlen på kontot. 

 

4.4.2 Kommentar 

Genom utgången i målet klargjorde Högsta domstolen i viss utsträckning vilka krav som 

ställs på en borgenär för att undvika att gäldenärens sammanblandning av egendom leder 

till att borgenärens separationsrätt till sin egendom går förlorad. Det är inte tillräckligt för 

en borgenär att hävda att parternas avsikt varit att separationsrätt till medel ska föreligga, 

det åligger även borgenären att styrka det påstådda ändamålet med gäldenärens 

förfogande av medel. 

 

Utgången i NJA 1998 s. 275 ligger i linje med Högsta domstolen avgörande i 1995 års 

mål. Istället för att närmare precisera i vilken omfattning mannen kunde disponera över 

det gemensamma kontot utan att kvinnans separationsrätt till de inbetalade medlen på 

kontot skulle gå förlorad, lutade sig Högsta domstolen tillbaka mot de bevisbörderegler 

som framhävdes i 1995 års avgörande. I 1998 års mål ansågs det styrkt att mannen gjort 

omfattande dispositioner i det gemensamma kontot varpå det ålåg kvinnan att styrka vad 

som överenskommits mellan mannen och kvinnan avseende kontots syfte. Eftersom 

kvinnan i 1998 års mål inte lyckades bevisa de påstådda ändamålen med det gemensamma 

kontot kunde inte hennes inbetalningar anses vara behörigen avskilda från mannens 

medel på kontot. Till skillnad från tidigare avgöranden som redogjorts för i uppsatsen 

medgav Högsta domstolen därför ingen separationsrätt för borgenären. 
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Underkännandet av separationsrätt hade rimligtvis två grunder. I första hand lyckades inte 

kvinnan styrka att mannen hade mottagit medlen med redovisningsskyldighet.84 Denna 

grund kan ifrågasättas eftersom domstolen faktiskt konstaterade att medlen var mottagna 

med redovisningsskyldighet. Mannens uttag i den överlämnade egendomen, och 

ändamålen med dessa uttag, förefaller däremot vara av betydelse för domstolens 

bedömning avseende gäldenärens avskiljande av medlen och således det subjektiva 

rekvisit som uppställs i redovisningslagens första stycke.85 Avgörandet kan därmed anses 

utgöra stöd för påståendet att subjektiva inslag i separationsrätten har fått ökad 

betydelse.86  

 

4.5 NJA 2009 s. 500 
4.5.1 Bakgrund och Högsta domstolens avgörande 

Frågan om borgenären åtnjuter separationsrätt till egendom, som mottagits genom brott 

och senare sammanblandats med gäldenärens egendom, aktualiserades i NJA 2009 s. 500. 

Bakgrunden i målet var att en person, hyresgästen, hade varit inneboende hos en annan 

person, hyresvärden. När hyresvärden kom hem från en resa så saknades hyresgästen. Det 

uppdagades då att hyresgästen olovligen och med tillägnelseuppsåt tagit ut 115 000 

kronor från ett konto tillhörande hyresvärden. Medlen kunde spåras till två bankkonton 

som innehades av ett kommanditbolag och utmättes sedermera för hyresgästens skulder 

till staten. I målet hade Högsta domstolen att ta ställning till om utmätningen helt eller 

delvis skulle hävas då det inte var visat att medlen tillhörde hyresgästen. 

 

Högsta domstolen konstaterade inledningsvis att förutsättningar för surrogation föreligger 

om det finns ett tydligt samband mellan den ursprungliga egendomen och surrogatet. Den 

som blir bestulen en sedel har rätt att separera denna i gärningsmannens konkurs om 

sedeln kan identifieras. Om sedeln växlas övergår äganderätten till växelsedeln om den 

kan identifieras. Vidare klargjordes att ett uttag inte innebär att medlen anses 

sammanblandade. Den kritiska frågeställning blev således om medel tillhöriga 

gäldenären, i det här fallet hyresgästen, hade satts in på kommanditbolagets konton. På 

det ena kontot hade det inte funnits andra medel än de som ursprungligen tillhörde 

                                                   
84 Zackariasson, Borgenärsskydd och specialitet, s. 646. 
85 Zackariasson, Borgenärsskydd och specialitet, s. 646. 
86 Jensen, 36 lektioner i sakrätt, s. 30. 
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hyresvärden. Högsta domstolen bedömde därför att separationsrätt förelåg genom 

principen om surrogation eftersom medlen var tydligt särskiljbara. 

 

Avseende medlen på det andra kontot konstaterade Högsta domstolen att samman-

blandning mellan medel som ursprungligen tillhört hyresvärden och medel som tillhört 

hyresgästen hade skett. Separationsrätt genom surrogation ansågs därför uteslutet. Högsta 

domstolen gick vidare till att utreda om separationsrätt enligt redovisningslagen kunde 

aktualiseras, men eftersom hyresgästen inte haft för avsikt att avskilja hyresvärdens medel 

ansågs inte redovisningslagen vara tillämplig. Högsta domstolen utredde därefter om det 

kunde tänkas finnas en generell princip utanför området för redovisningslagen som 

medgav separationsrätt även om inte förutsättningarna för specialitetsprincipen var 

uppfyllda och anförde följande: 

 

”Det kan vidare tänkas att skyddet mot besittarens borgenärer för penningmedel och 

annan fungibel egendom, som förlorat sin identitet genom sammanblandning med en 

avgränsad del av besittarens egen egendom, skulle kunna bestå genom att enligt 

allmänna rättsprinciper samäganderätt uppkom till den sammanblandade 

egendomsmassan. Samäganderätten skulle i så fall innebära en rätt till en andel av den 

sammanblandade egendomen och den rätten skulle då vara skyddad mot besittarens 

borgenärer.” 

 

Högsta domstolen noterade att NJA 1994 s. 506 kunde synas ge uttryck för ovan citerade 

princip, men att omständigheterna i det målet var speciella. Rättspraxis ansågs således 

inte ge ett klart besked i frågan. Högsta domstolen konstaterade att huvudregeln är att 

separationsrätt till fungibel egendom upphör om den sammanblandas med besittarens 

egen egendom av samma slag, även om egendomen endast utgör en avgränsad del av 

besittarens förmögenhet. Vidare konstaterades att undantag från huvudregeln, under vissa 

förutsättningar, skulle kunna konstrueras. Möjlighet till undantag har även stöd i 

förarbeten till redovisningslagen. Frågan som kvarstod var om det i målet förelåg 

omständigheter som berättigade ett undantag och således innebar att hyresgästen hade 

separationsrätt till medlen i det andra kontot. Med hänvisning till rättslitteratur ansåg 

Högsta domstolen att egendom som frånhänts någon genom stöld, även om de sedermera 

har sammanblandats med gärningsmannens egna medel, kan vara sakrättsligt skyddade 

genom att borgenären har separationsrätt till egendomen. Mot bakgrund av detta bedömde 
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Högsta domstolen att den sammanblandning av egendom som skett på det andra kontot 

inte hindrade hyresgästen separationsrätt. Beslutet om utmätning upphävdes. 

 

4.5.2 Skiljaktig mening och tillägg 

Justitierådet Torgny Håstad var skiljaktig avseende motiveringen i avgörandet och 

anförde för egen del bland annat att en borgenär kan ha samäganderätt till en 

sammanblandad men avskild mängd egendom. Samäganderättsandelarna måste dock 

räknas om när insättningar och uttag görs, eftersom en proportionalisering orimligt skulle 

belasta gäldenärens omsättning. Håstad ansåg att det anförda låg i linje med den princip 

som Högsta domstolens diskuterat i domskälen. 

  

I tillägg till Högsta domstolens avgörande anförde justitierådet Stefan Lindskog för egen 

del att det måste antas att undantag från specialitetsprincipen kan gälla även i andra typfall 

än det som aktualiserades i målet. Lindskog behandlade typfall där ett kort avbrott i 

egendomskontinuiteten, en mindre betydande inblandning av gäldenärens egendom eller 

en olovlig sammanblandning av anförtrodde medel också rimligtvis kan innebära att 

undantag från specialitetsprincipen, genom en utsträckt analog tillämpning av 

redovisningslagen. Vidare problematiserade Lindskog frågeställningen genom att belysa 

frågan om vilken egendom separationsrätten skulle bestå i efter ett uttag ur den 

sammanblandade egendomen, men ansåg att det i det aktuella målet inte fanns behov av 

att utreda detta. 

 

4.5.4 Kommentar 

En slutsats som kan dras utifrån Högsta domstolens behandling av NJA 2009 s. 500 är att 

en borgenär som frånhänts egendom genom brott kan ha separationsrätt till annan 

egendom än den ursprungligen frånhända egendomen, även om flera utbyten av den 

ursprungligen frånhända egendomen har skett.87 En förutsättning härvid är torde vara att 

egendomen inte har sammanblandats med mer än en särskiljbar del av gäldenärens 

egendom av samma slag.88 

 

Det kan också noteras att Högsta domstolen inte tog hänsyn till gäldenärens avskiljande-

avsikt vid bedömning av borgenärens separationsrätt. Detta kan jämföras med Högsta 

                                                   
87 Zackariasson, Borgenärsskydd och specialitet, s. 651. 
88 Håstad, Sakrätt avseende lös egendom, s. 174. 
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domstolens behandling av gäldenärens avskiljandeavsikt inom området för redovisnings-

lagen, som beaktades i bedömningen av redovisningslagens tillämplighet i målet. Det 

anförda skulle kunna förklaras med hänvisning till att Högsta domstolen lutade sig 

tillbaka mot allmänna sakrättsliga regler i sitt avgörande. Denna bedömning förefaller 

inte att vara subjektiv, till skillnad från bedömningen av redovisningsändamål i 

redovisningslagen.89 

 

Högsta domstolen ansåg i målet att det inte bör göras någon distinktion mellan 

kontoöverföringar och fysisk hantering av kontanter i det aktuella fallet och att den 

sakrättsliga bedömningen därav bör ske i enlighet med samma principer som för fysiska 

penningmedel. Detta är inte någon väsentlig nyhet som tillkom i samband med 2009 års 

avgörande, utan snarare en bekräftelse på vad som tidigare har ansetts gälla.90  

 

Avslutningsvis kan det konstateras att Högsta domstolen bekräftade den rådande 

uppfattningen om att gäldenärens uttag i borgenärens egendomen inte är betrakta som en 

form av sammanblandning.91 Detta får den rättsliga följden att en särskild borgenärs 

separationsrätt kan göras gällande gentemot den kvarstående egendomen som hållits 

avskild medan borgenären får en oprioriterad fordran gentemot den egendom som 

gäldenären tagit ut. Omfattningen av gäldenärens uttag saknar betydelse, under 

förutsättning att gäldenären inte anses disponera över ett bankkonto som ett privat konto. 

Högsta domstolens uttalande avseende uttag är rimligtvis applicerbar på annan egendom 

än fungibel egendom – om en person har hyrt en bil och sedermera plockat delar från 

bilen och sålt för egen räkning kvarstår sannolikt biluthyrarens separationsrätt till de 

återstående delarna av bilen.92 

 

4.6 En generell princip om samäganderätt 
4.6.1 Finns en generell princip om samäganderätt? 

Efter 2009 års avgörande är det omtvistat huruvida en generell princip om samäganderätt 

kan tänkas finnas. Högsta domstolens uttalade sig om att huvudregeln för borgenärens 

separationsrätt till fungibel egendom i gäldenärens besittning upphör om egendomen 

                                                   
89 Millqvist, Sakrättens grunder, s. 122. 
90 Gregow, Separationsrätt efter tillgrepp av pengar – sakrätt på hög nivå, JT Nr 3 2009/10, s. 651f. 
91 Lindskog, Betalning, s. 670. 
92 Håstad, Sakrätt avseende lös egendom, s. 173f. 
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sammanblandats med gäldenärens egendom av samma slag, även om samman-

blandningen bara avser en avgränsad del av gäldenärens förmögenhet. Uttalandets 

prejudiciella värde kan ifrågasättas eftersom det i stor utsträckning rör sig om allmänt 

riktade uttalande med karaktär av obiter dicta.93 Även om Högsta domstolens uttalande, 

mot bakgrund av detta, inte kan tillmätas ett övertygande rättskällevärde finns det 

anledning att betrakta uttalandet som vägledande i viss utsträckning. I avsaknad av 

konkretiserade regler så är det rimligt att anta att domstolarna skulle tillvarata på de 

uttalanden som har gjorts, oaktat om de är allmänt riktade eller inte. Högsta domstolens 

klargörande underlättar också konkursförvaltares och kronofogdemyndighetens 

bedömningar av jämförbara situationer.94 

 

Mot en generell princip om samäganderätt har anförts att en egendoms sakrättsliga 

identitet ändras i samband med att egendom sammanblandas, förutsatt att samman-

blandningen inte är kortvarig och följs av ett avskiljande.95 En generell princip om 

samäganderätt, där egendomens sakrättsliga identitet är avgörande för borgenärens 

separationsrätt, riskerar därmed att bli felaktig eftersom det är medlens fysiska identitet 

som är en central utgångspunkt för frågan om borgenärens separationsrätt.96 Utgången i 

2009 års mål, där penningmedel fråntogs borgenären genom stöld, kan i enlighet med 

detta argumentationsspår förklaras med att Högsta domstolen gjorde ett undantag från 

den anförda huvudregeln. Lindskogs tillägg i 2009 års avgörande ligger i linje med detta. 

Undantag som görs måste vara ändamålsbetingade och, för vissa typfall, inom rimligt 

klara avgränsningar.97 Huvudregeln enligt detta synsätt förefaller snarare vara att 

antingen borgenären eller gäldenären betraktas som ensam ägare till egendomen, 

beroende på vem som har tillfört den största delen av den sammanblandade egendomen.98 

 

För en generell princip om samäganderätt, som grundar sig på en egendoms sakrättsliga 

identitet, har anförts att värdet i fungibla varor finns i kvantiteten och inte i dess fysiska 

identitet. Som huvudregel skulle en särskild borgenär anses ha samäganderätt till 

egendom som har blivit sammanblandad med en avgränsad del av gäldenärens 

                                                   
93 Zackariasson, Borgenärsskydd och specialitet, s. 651f. 
94 Gregow, Separationsrätt efter tillgrepp av pengar – sakrätt på hög nivå, JT 2009/10, s. 652. 
95 Lindskog,  Festskrift till Wennberg, s. 241. 
96 Lindskog,  Festskrift till Wennberg, s. 241. 
97 Lindskog,  Festskrift till Wennberg, s. 241. 
98 Lindskog,  Betalning, s. 670f. 
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egendom.99 Vad som är att betrakta som en avgränsad del av gäldenärens egendom 

lämnas till domstolen att avgöra i det enskilda fallet, men en begränsad addering bör i 

vart fall inte medföra att den sakrättsliga identiteten går förlorad.100 

 

En viktig aspekt att ta hänsyn till i sammanhanget är rättsförhållandet mellan borgenär 

och gäldenär. En betydande skillnad mellan NJA 2009 s. 500 och NJA 1994 s. 506 är att 

sammanblandningen i 1994 års mål skedde i samråd mellan borgenärer och gäldenär, 

medan sammanblandningen i 2009 års avgörande enbart berodde på gäldenären. I 

samband härmed kan det finnas en anledning till att att göra skillnad på inom- och 

utomobligatoriska förhållanden. Anledningen till detta är att en för borgenären förlorad 

separationsrätt till medel som frånhänts borgenären genom brott eller misstag framstår 

som mer stötande än om borgenären förlorar separationsrätt till medel genom avtal. Ofta 

innehas i utomobligatoriska rättsförhållande egendom olovligen, och med gäldenärens 

avsikt att tillgodogöra sig egendomen, varpå en borgenär inte tillbereds möjlighet att 

påverka sin situation genom avtal eller har någon nytta av redovisningslagen. Vid 

inomobligatoriska rättsförhållanden bör borgenären i större utsträckning kunna skydda 

sig mot att medel förlorar sin karaktär som redovisningsmedel och således ha en större 

möjlighet att undvika en förlorad separationsrätt. Borgenärens separationsrätt bör mot 

bakgrund av detta vara mer skyddsvärd och därmed mer långtgående vid utom-

obligatoriska rättsförhållanden. 

 

Enligt min mening utgör inte NJA 2009 s. 500 stöd för att en generell princip kan anses 

föreligga. Även om fastställandet av en generell princip om samäganderätt skulle 

underlätta domstolarnas rättstillämpning på området talar den återkommande restriktivitet 

som genomsyrar sakrätten emot en sådan tolkning. Högsta domstolens uttalande i 2009 

års avgörande ligger i linje med det anförda, där fasta principer och konkreta huvudregler, 

behandlades med försiktighet. Det finns utrymme till att dra paralleller till NJA 1994 s. 

506, och genom det utläsa en princip om samäganderätt, men det är en förhållandevis 

extensiv tolkning av Högsta domstolens uttalanden. 

 

 

 

                                                   
99 Håstad, Sakrätt avseende lös egendom, s. 174. 
100 Lindskog,  Festskrift till Wennberg, s. 243. 
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4.6.2 Beräkning av samäganderättsandelar 

En ytterligare fråga i sammanhanget är i vilken omfattning samäganderätt kan tillämpas 

vid sammanblandning av borgenärens och gäldenärens egendom. Med utgångspunkt i 

NJA 1994 s. 506, men med justeringen att gäldenären i målet gjort uttag som sedermera 

har inneburit att det vid gäldenärens konkursutbrott funnits mindre egendom än vad som 

ursprungligen överlämnats, skulle en utdelning ske proportionellt mellan de borgenärer 

som överlämnat egendom.101 Det anförda innebär att om en gäldenär förvarar 100 kg 

spannmål, varav 90 kg har överlämnats från olika borgenärer och 10 kg ursprungligen 

tillhör gäldenären, och sedermera gör ett uttag om 30 kg, så ska de borgenärer som 

överlämnat spannmål dela på de 70 kg som finns kvar i gäldenärens besittning. Detta ska 

ske proportionerligt i förhållande till deras ursprungligt överlämnade andelar. Om en 

borgenär har överlämnat 50 kg spannmål och två övriga borgenärer 20 kg var innebär 

detta att de, efter gäldenärens uttag om 30 kg, skulle få tillbaka 40 kg respektive 15 kg. 

 

En princip för beräkning av gäldenärens och borgenärens samäganderättsandelar, som har 

förespråkats i doktrin, är principen om lägsta saldo.102 Principen förutsätter att gäldenären 

efter uttag gör en ny insättning av medel. I förevarande exempel med spannmål skulle 

gäldenären efter att ha gjort uttaget om 30 kg kunna göra en insättning om 20 kg. Förutsatt 

att gäldenären inte var på obestånd under tiden för disponeringen innebär principen om 

lägsta saldo att borgenärerna fortfarande bara skulle ha rätt till ungefär 40 kg respektive 

15 kg var eftersom det är den lägsta mängd spannmål som funnits i gäldenärens besittning. 

Gäldenärens senare insättning saknar således betydelse för beräkningen om lägsta 

saldo.103 

 

En annan tänkbar beräkningsgrund är att varje uttag som skett från den sammanblandade 

egendomen oavkortat ska minska den sammanblandade egendomsmassan och därmed 

den kvantitativa egendomsmängd som borgenärer gemensamt har separationsrätt till, 

oaktat om insättningar skett däremellan, eftersom det är förknippat med stora svårigheter 

att utreda om gäldenärens uttag görs på borgenärernas eller gäldenärens egendom.104 Mot 

bakgrund av de bevisbörderegler som Högsta domstolen framhäver i NJA 1995 s. 367 II 

och NJA 1998 s. 275 framstår denna lösning som rimlig. Bevisbördereglerna i målen 

                                                   
101 Zetterström, Sakrättens fyra huvudfall, s. 68. 
102 Håstad, Sakrätt avseende lös egendom, s. 174. 
103 Zetterström, Sakrättens fyra huvudfall, s. 70. 
104 Zackariasson, Borgenärsskydd och specialitet, s. 650. 
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innebär att den part som lättast kan föra bevisning om en omständighet åläggs 

bevisbördan för omständigheten. Om omständigheten avser gäldenärens uttag och 

insättningar tillkommer bevisbördan förmodligen gäldenären. Om gäldenären inte lyckas 

styrka att uttagen och insättningar är hänförliga till gäldenärens egendom är det rimligt 

att anta att uttagen gjorts från borgenärens egendom. Den kvantitativa egendomsmängd 

som borgenärerna gemensamt har separationsrätt till skulle därmed minska. 

 

Det ovan anförda förutsätter att egendomen är fungibel. Om det är fråga om heterogen 

egendom, där det spelar roll vilken tillgång som respektive borgenär gör anspråk på, är 

en kvantitetsbestämning eller principen om lägsta saldo inte särskilt användbar.105 Om en 

huvudman överlämnat 99 laxyngel till en syssloman för kontraktsuppfödning har 

huvudmannen separationsrätt även till de vuxna laxarna i händelse av sysslomannens 

konkurs, trots att värdeökningen främst har skett under den tid som sysslomannen haft 

laxarna i sin besittning. Om sysslomannen tillsätter ett eget laxyngel bland 

huvudmannens, och det vid sysslomannens konkurs finns en fet lax, 80 magra laxar och 

19 döda, är det mer komplicerat att avgöra i vilken utsträckning borgenären har 

separationsrätt till laxarna. Med utgångspunkt i värdet av insatserna är en tänkbar 

fördelning av samäganderätten att 99 procent av försäljningsvärdet tillkommer 

huvudmannen, som ursprungligen överlämnat 99 laxar. Ett tänkbart alternativ är att den 

feta laxen tillkommer sysslomannens övriga borgenärer, medans resterande 99 laxar av 

varierande kvalitet tillkommer huvudmannen. Genom denna utdelning går huvudmannen 

i vart fall inte lottlös, samtidigt som hänsyn tas till konkursgäldenärens allmänna 

borgenärskollektiv.106 Högsta domstolen behandlade en liknande situation i NJA 1959 s. 

590. I målet hade en gäldenär köpt grisar på kredit med äganderättsförbehåll från olika 

borgenärer. Grisarna sammanblandades sedermera i gäldenärens besittning. Efter 

gäldenärens konkursutbrott ansågs borgenärerna ha en sakrättsligt skyddad äganderätt till 

en proportionell del av grisarnas sammanlagda värde. I målet framgick inte skälen till 

sammanblandningen. Det är tänkbart att en strängare bedömning av samäganderätten 

varit motiverad om gäldenären inte hade samtyckt till sammanblandningen.107 

 

                                                   
105 Håstad, Sakrätt avseende lös egendom, s. 174f. 
106 Håstad, Sakrätt avseende lös egendom, s. 174f. 
107 Zackariasson, Borgenärsskydd och specialitet, s. 654. 
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Gemensamt för utdelningsförslagen ovan är att de grundar sig på rimlighetsaspekter och 

billighetsskäl snarare än strikta juridiska tolkningar av lagtext och rättspraxis. De utgör 

därmed god exemplifiering av sakrättens regeluppbyggnad i stort. Avvägningen mellan 

att å ena sidan konkretisera lagtext och fastställa principer och å andra sidan tilldela 

domstolarna ett stort skönsmässigt bedömningsutrymme är, i enlighet med vad som redan 

anförts i uppsatsen, förknippat med både för- och nackdelar. Det kan återigen noteras att 

diskussionen aktualiseras. Rättslägets osäkerhet innebär en risk att skrämma parterna, 

som i sin tur riskerar att hämma omsättningsintresset. Mot detta kan anföras att ett 

klargörande på rättsområdet riskerar att binda Högsta domstolen i sina bedömningar, 

vilket riskerar att leda till orimliga utgångar i mål. Enligt min mening är den sistnämnda 

risken för beaktansvärd för att tolka utdelningsförslagen som fasta principer. Med 

anledning av detta bör utdelningsförslagen istället tolkas med restriktivitet. 

 

5 Sammanfattande slutsatser 
5.1 Sammanblandning med övriga borgenärer 
I händelse av att en borgenärs fungibla egendom har sammanblandas med övriga 

borgenärers egendom av samma slag är redovisningslagens tredje stycke, som tar sikte på 

samäganderätt, tillämplig, under förutsättning att det rör sig om penningmedel. 

Redovisningslagen är däremot inte avsedd att tolkas e contrario, varför en analog tolkning 

av redovisningslagen kan göras om det är fråga om fungibel egendom som inte är 

penningmedel. För att redovisningslagen ska vara direkt tillämpbar krävs som huvudregel 

att medel som en gäldenär har mottagit med redovisningsskyldighet hålls avskilda från 

gäldenärens övriga tillgångar. Det får anses visat att gäldenärens förvaringssätt inte 

påverkar själva avskiljandet, men kan beaktas i frågan om gäldenärens avskiljandeavsikt. 

Vidare kan avskiljande inte ske om gäldenären är i obestånd eller om dröjsmål med 

avskiljandet föreligger, men godtas om det rör medel som hållits omedelbart tillgängligt 

för avskiljande så länge dröjsmål med avskiljandet inte föreligger. Det sistnämnda gäller 

oaktat om gäldenären är insolvent eller inte. Det får även anses visat att utgångspunkten 

för dröjsmålsrekvisitet är tre dagar, men med utrymme för modifiering i det enskilda 

fallet. Avslutningsvis kan noteras att samäganderätten i redovisningslagens tredje stycke 

får den rättsliga följden att fördelning av medlen sker proportionerligt till borgenärerna i 

förhållande till respektive borgenärs ursprungliga inlagringsandel. 
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5.2 Sammanblandning med gäldenär 
Om en borgenärs fungibla egendom sammanblandas även med gäldenärens egendom av 

samma slag är rättsläget mer osäkert. Någon generell princip om samäganderätt mellan 

borgenär och gäldenär kan inte anses fastslagen. Undantag har däremot gjorts i rättspraxis 

om sammanblandningen bara avsett en avgränsad del av gäldenärens förmögenhet. 

Rättsläget får anses vara mycket osäkert avseende vad som åsyftas med en avgränsad del 

av gäldenärens förmögenhet. Frågan har behandlats av Högsta domstolen, men som 

uppsatsen visat kan en generell princip inte anses vara fastställd. Rimligtvis finns det i 

sammanhanget anledning för att göra skillnad på inom- och utomobligatoriska 

partsförhållanden, där borgenärer i utomobligatoriska förhållanden anses mer 

skyddsvärda. En alltför stor utvidgning av separationsrätten riskerar att inskränka 

förmånsrättens regler om likabehandling, vilket inte kan anses skäligt med hänsyn till 

konkursgäldenärens allmänna borgenärskollektiv. 

 

6 Panaxias konkurs 
6.1 Bakgrund till konkursen 
Panaxia var en svensk värdetransportkoncern som grundades 1993. Panaxiabolagen var 

verksamma i Stockholm, Göteborg och Malmö och verksamheten gick ut på att förse 

bolag med svenska och utländska kontanter. 2009 började koncernen få finansiella 

problem till följd av att banker nekade koncernen lån. Sommaren 2010 kom bolaget på 

obestånd då man inte längre kunde betala av sina skulder enligt plan. 

 

Våren 2012 uppdagades ekonomiska oegentligheter då företaget saknade bokfört kapital. 

Två tidigare chefer misstänktes för bokföringsbrott och kom senare att dömas för grov 

trolöshet mot huvudman. Som en följd av de ekonomiska oegentligheterna tvingades 

Panaxia avskriva 200 miljoner kronor i kapital, varpå Riksbanken i juni 2012 sade upp 

ett avtal om mynthantering som skulle börja gälla hösten 2012. 

 

Efter en misslyckade nyemission försattes Panaxia AB, tillsammans med dotterbolagen 

PanAlarm AB, Panaxia Kontantservice AB och Panaxia Security AB, den 5 september 

2012 i konkurs vid Solna tingsrätt. Nedanstående benämns samtliga Panaxiabolag 

gemensamt som Panaxia, eftersom den interna hanteringen inte bedömts påverka den 

separationsrättsliga frågeställningen. 
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6.2 Möllers rättsutlåtande i konkursen 
6.2.1 Förutsättningar och omständigheter 

Mikael Möller, professor vid juridiska fakulteten, Uppsala universitet, ombads av 

Panaxias konkursförvaltning att yttra sig i frågan om de kunder som lämnat medel till 

Panaxia för hantering och återredovisning hade separationsrätt till kontanter och 

bankmedel som inte hade återredovisats vid konkursutbrottet. Möllers rättsutlåtande 

stödjer sig därmed på uppgifter och dokumentation som tillhandahållits Möller av 

konkursförvaltningen. 

 

Möller anförde att Panaxias kontanthantering skett genom att de har hämtat kontanter hos 

kunder och sedermera transporterat kontanterna till en värdecentral. Kontanterna har 

förvarats i påsar eller kassetter med kundernas namn, nummer och behållning på. På 

värdecentralen har de registrerats i ett datasystem. I samband med detta har en 

registreringsfil, innehållande information om hur mycket medel som ska återbetalas till 

kunderna, upprättats. För utländska kontanter har omräkning skett till svenska kronor. 

Kontanterna har sedan förvarats i ett gemensamt kontantlager och därefter sålts enligt 

följande: 

 

a)   Svenska kontanter har tagits ut ur kontantlagret och levererats till kunder som har 

beställt växelkassa. Betalningen har skett antingen genom att den köpande 

kundens autogiro hos Panaxia har belastats i samband med leverans av 

kontanterna, genom att den köpande kunden har betalat i förskott för leveransen, 

eller att kontanter har bytts ut mot andra kontanter vid leveranstillfället. 

b)   Svenska kontanter har tagits ut ur kontantlagret, alternativt köpts av en 

centraldepå för köparens räkning, och transporterats till uttagsautomater som ägs 

av köparen. Kontanter som funnits i uttagsautomaterna har transporterats till 

Panaxias värdecentral. 

c)   Svenska kontanter har tagits ut ur kontantlagret och transporterats till andra 

bankomater eller banker. Betalning för dessa försäljningar har skett genom att den 

köpande kundens konto hos Panaxia har belastats efter att kontanterna har 

levererats. 

d)   Svenska kontanter som inte sålts enligt ovan har sålts till en centraldepå. Betalning 

för dessa har skett genom att centraldepån har överfört medel till ett 

redovisningskonto tillhörande Panaxia. 
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e)   Utländska kontanter har omräknats till svenska kronor och därefter transporterats 

till ett växlingsföretag som överfört medel till Panaxias redovisningskonto. 

Medlen har därefter månadsvis överförts vidare till ett av Panaxias 

företagskonton. 

 

Vid konkursutbrottet hade Panaxia mottagit 646 miljoner kronor som inte hade 

återredovisats till kunder. I kontantlagret fanns på konkursdagen 79 miljoner kronor och 

på Panaxias redovisningskonto fanns 15 miljoner kronor. 

 

Möller har i sin redogörelse tagit del av avtal om värdehantering, värdetransporter och 

uppräkningstjänster som upprättats mellan Panaxia och kunderna. Möller beskrev dessa 

avtal som kortfattade men framhöll att Panaxia ansvarade för förlust av penningmedel 

eller andra värdehandlingar först efter att värdet övergått till Panaxia genom kvittens. 

 

6.2.2 Separationsrättslig bedömning 

Möller redogjorde därefter för specialitetskraven i enlighet med vad som tidigare anförts 

i denna uppsats och konstaterade att huvudregeln är att egendom kontinuerligt måste 

hållas avskild från gäldenärens egendom av samma slag för att borgenärers 

separationsrätt inte ska förlorad. En sammanblandning av egendom utesluter principiellt 

separationsrätt. Möller gick sedan vidare till att sammanställa vilka möjligheter som finns 

till undantag från specialitetsprincipen enligt följande: 

 

a)   Ett bestämt belopp som under kort tid successivt överförs mellan olika 

bankkonton betraktas som under förloppet individualiserade medel, oavsett om 

andra medel funnits på de bankkonton som beloppet passerar, vilket innebär att 

separationsrätt kvarstår. 

b)   Ett konto med redovisningsmedel förlorar inte nödvändigtvis sin karaktär så snart 

som tillgångar tillhörande gäldenären finns på kontot, vilket innebär att 

separationsrätt kvarstår. 

c)   Omständigheterna är sådana att den redovisningsberättigade och den 

redovisningsskyldige borde ha samäganderätt till ett belopp som är avskilt från 

den redovisningsskyldiges övriga förmögenhet, vilket innebär att separationsrätt 

kvarstår. 
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d)   En mindre betydande inblandning av den redovisningsskyldiges egendom kan ske 

utan inverkan på den sakrättsliga identiteten, vilket innebär att separationsrätt 

kvarstår. 

e)   Sammanblandning med en avskild del utsträcks så att den gäller olovlig 

sammanblandning av anförtrodda medel och inte bara medel som åtkommits 

genom brott, vilket innebär att separationsrätt kvarstår. 

 

Möllers uppfattning var att de svenska kontanter som överlämnats från kunder till Panaxia 

med avsikt att få kontanterna omvandlade till svenska kontopengar utgjorde värde-

bestämd egendom och att den sakrättsliga identiteten därigenom inte har gått förlorad. 

 

De utländska kontanter som kunder har överlämnat till Panaxia med avsikt att få dessa 

omvandlade till svenska kontopengar kan inte anses utgöra värdebestämd egendom och 

därigenom inte vara förenliga med individualiseringskravet i specialitetsprincipen. 

Borgenärernas separationsrätt till dessa ansågs därmed ha gått förlorad. 

 

De omfattande uttag som Panaxia har gjort från redovisningskontot och kontantlagret kan 

enligt Möller inte per se innebära att borgenärernas egendom har sammanblandats med 

Panaxias egendom. Utifrån de omständigheter som Möller presenterar anser han inte 

heller att de insättningar som Panaxia gjort på redovisningskontot kan innebära att medlen 

förlorat sin karaktär som redovisningsmedel, eftersom insättningarna varit av mindre 

betydelse och att Panaxia därigenom inte har disponerat över redovisningskontot som ett 

privat konto. Slutligen har de inbetalningar som Panaxia mottagit på redovisningskontot, 

som tillkommit genom försäljningar av utländsk valuta, med hänvisning till Högsta 

domstolens bedömning i NJA 1995 s. 367 II inte föranlett att separationsrätten gått 

förlorad. I målet anfördes att betalningar som influtit från andra kunder än de som 

aktualiserades i målet inte utesluter separationsrätt även om de inte var 

redovisningsmedel. Panaxias rättsliga bedömning avseende de influtna medlen som 

mottagits från växlingsföretaget är i sammanhanget obetydlig – en rättslig felbedömning 

av gäldenären ska inte föranleda att borgenärens separationsrätt går förlorad. 
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7 Separationsrättslig analys 
7.1 Kontanters rättsliga ställning 
Initialt kan det vara av intresse att utreda vilken rättslig ställning som kontanter har i 

svensk rätt. Kontanters fysiska egenskaper har ingen inverkan i juridiskt avseende. Det 

intressanta i juridiskt perspektiv är kontanters rättsliga ställning.108 Rättstekniskt är det 

svårt att generellt placera kontanters rättsliga ställning. I lagen om godtrosförvärv av 

lösöre betraktas inte kontanter som lösöre. Sakrättsligt krävs att kontanter överlämnas i 

den berättigades besittning.109 Mot bakgrund av att svenska kontanter enligt lag anses 

vara lagliga betalningsmedel kan det argumenteras för att dessa i grunden har karaktären 

av ett nominellt värde och därigenom inte vara att betrakta som lös egendom per 

definition.110 Detsamma skulle kunna sägas gälla för ett bankkonto, som i princip är en 

registeruppgift om vad en bank har noterat avseende ett innehav av ett särskilt värde.111 

 

Det finns däremot anledning till att inte ha ett strikt förhållningssätt till kontanters rättsliga 

ställning. I doktrin har det anförts att kontanters rättsliga ställning inte borde avgöras 

genom en allmängiltig begreppsbestämning utan genom hänsynstagande till skydds-

ändamålet med den aktuella regeln – att kontanter kan utgöra individualiserad men 

utbytbar egendom. Kontanter bör därför betraktas som en generiskt bestämd egendom. 

Liksom annan generisk bestämd egendom kan kontanter besittas.112 Besittningsfrågan 

bedömdes av Högsta domstolen i NJA 1984 s. 244, där kontanter i ett bankfack 

omhändertogs till verkställande av ett beslut om betalningssäkring. Gäldenären i målet 

hade nyckel till bankfacket, men det var gäldenärens sambo som hyrde bankfacket. 

Högsta domstolen ansåg att gäldenärens sambo var att anse som besittare till kontanterna 

då hon stod som ensam hyrestagare av bankfacket. 

 

Det förefaller också finnas en allmän enighet om att kontanter har karaktär av fungibel 

egendom sett ur ett separationsrättsligt perspektiv. I rättspraxis har Högsta domstolen 

genomgående använt denna terminologi. Detta ligger också i linje med förarbeten till 

                                                   
108 Lindskog, Betalning, s. 65. 
109 Hessler, Allmän sakrätt, s. 475. 
110 5 kap. 1 § andra stycket riksbankslagen. 
111 Se Karin Wallin-Norman, Kontoförd egendom – objekt eller vad?, JT Nr 1 2012/12, s.107-126, för en 
utförligare diskussion om bankkonton. 
112 Lindskog, Betalning, s. 65. 
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redovisningslagen, som är direkt tillämpbar på penningmedel och betalningsmedel.113 I 

doktrin har penningmedel, som rimligtvis innefattar både kontanter och bankmedel, 

beskrivits som superfungibel egendom.114 I enlighet med vad som anförs i samband med 

återgivandet av NJA 1995 s. 267 II kan denna diskrepans anses något överflödig, om än 

noterbar. 

 

Sammanfattningsvis är den rådande uppfattningen att kontanter i sakrättsligt hänseende 

är att betrakta som fungibel egendom. Vidare går dessa att generiskt bestämma och även 

att ha i sin besittning. Det finns ingen anledning att motsätta sig denna uppfattning. 

Högsta domstolens uttalande i NJA 2009 s. 500 om att det saknar betydelse huruvida 

fråga är om stöld av kontanter eller brottslig överföring är vidare ett uttryck för att 

kontanter och bankmedel är att likställas med varandra. Således är även bankmedel att 

betrakta som fungibel egendom. 

 

7.2 Partsförhållandet i konkursen 
7.2.1 Den svenska kontanthanteringen 

En central utgångspunkt i Möllers rättsutlåtande är att de överenskommelser som träffats 

mellan Panaxia och de företag och banker som haft kontanter förvarade hos Panaxia 

innebär att kunderna är borgenärer och Panaxia är gäldenär. Mot bakgrund av det svenska 

regelverket för kontanthanteringen kan denna uppfattning ifrågasättas. Det kan däremot 

noteras att utredningen avseende kontanthanteringens regelverk upprättades efter 

Panaxias konkursutbrott. Utredningens resultat bör dock uppfattas som ett fastställande 

av gällande rätt och inte som något förslag på nytt regelverk, varpå det i uppsatsen har 

ansetts applicerbart för tiden då Panaxias verksamhet pågick. I redogörelsen bortses från 

vissa aktörer, som banker, företag och privatpersoner, eftersom essensen av redogörelsen 

är att påvisa förhållandet mellan riksbanken, centraldepån och värdebolagen. 

 

Riksbanken är Sveriges centralbank och en myndighet under riksdagen med ansvar för 

penningpolitiken.115 Riksbanken har enligt 9 kap. 14 § regeringsformen ensamrätt att dela 

ut sedlar och mynt.116 Rätten förtydligas i 5 kap. riksbankslagen.117 Av 5 kap. 3 § 

                                                   
113 Prop. 1944:81, s. 31. 
114 Håstad, Sakrätt avseende lös egendom, s. 176. 
115 SOU 2014:61, s. 81. 
116 Regeringsform (1974:152). 
117 Lagen (1988:1385) om Sveriges riksbank. 
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riksbankslagen framgår att Riksbanken svarar för landets försörjning av sedlar och mynt 

men att denna verksamhet får bedrivas i samarbete med annan. Riksbanken får vidare 

utge ersättning eller ge räntefri kredit till privata aktörer som avskilt och lagrat kontanter 

enligt Riksbankens anvisningar. Möjligheten till samarbete med privata aktörer har sin 

bakgrund i att Riksbanken arbetar efter en effektivitetsprincip med utgångspunkten att de 

inte ska ägna sig åt sådan verksamhet som privata aktörer kan sköta bättre eller lika bra.118  

Den räntekostnadsersättning som lagstadgas i 5 kap. 3 § tredje stycket riksbankslagen har 

för avsikt att utgöra ett incitament för privata aktörer att hålla lager för kontanter utfärdade 

av Riksbanken, i syfte att effektivisera den svenska kontanthanteringen.119 

 

2005 bildade Danske Bank, Handelsbanken, Nordea, SEB och Swedbank bolaget BDB 

Bankernas Depå AB, framöver benämnt som BDB.120 BDB fusionerades 2017 med 

Bankomat AB och heter numer formellt Bankomat AB, men för enkelhetens skull 

används härefter benämningen BDB för Bankomat AB:s kontanthanterings-

verksamhet.121 BDB är sedan 2010 Sveriges enda depåägare.  Med begreppet depåägare 

avses en bank eller ett bankägt företag som håller kontanter i depå mot räntekostnads-

ersättning från Riksbanken.122 Av 1 § riksbanksföreskrifterna framgår att är bara institut 

som genom avtal har rätt att hämta ut och lämna in kontanter hos Riksbanken.123 Ett 

institut definieras vidare i 3 § riksbanksföreskrifterna som en depåägare. Således är det 

endast BDB som genom avtal har rätt att hämta ut och lämna in kontanter till Riksbanken. 

 

Enligt 30 § riksbanksföreskrifterna får en depåägare företrädas av ombud i samband med 

utlämning och inlämning av kontanter. Depåägare ansvarar för ombudet som för sig själv. 

I praktiken innebär det att värdebolag, i egenskap av ombud för BDB, hämtar ut och 

lämnar in kontanter hos Riksbanken. Värdebolagen transporterar och förvarar även 

kontanter för depåägarens räkning. 

 

 

 

                                                   
118 SOU 2014:61, s. 82. 
119 SOU 2014:61, s. 83. 
120 SOU 2014:61, s. 87. 
121 Nyhetsuppdatering på Bankomats hemsida, den 23 november 2017. 
122 Rapport om kontanthanteringen 2011, s. 8. 
123 Riksbankens föreskrifter (RBFS 2013:2) om kontantförsörjning. 
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Sammanfattningsvis kan den svenska kontanthanteringen illustreras enligt följande: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Även om kontanterna rent fysiskt har förts ut i samhället genom värdebolagen ger den 

svenska konthanteringens regeluppbyggnaden intrycket av försäljning och inköp av 

kontanter är förbehållet BDB, i egenskap av centraldepå. Panaxia har varit verksamma 

som värdebolag och därmed agerat ombud till BDB. Mot denna bakgrund förefaller det 

vara lagstridigt att Panaxia tillberetts rätten att sälja och köpa kontanter. I egenskap av 

ombud BDB till har de transporterat och förvarat kontanter, men det svenska 

kontanthanteringsregelverket ger uttryck för att äganderätten till kontanterna aldrig 

avsetts att övergå till Panaxia. 

 

7.2.2 Partförhållandet mellan borgenärer och Panaxia 

I enlighet med vad som anförs ovan kan det ifrågasättas vilket rättsförhållande som 

egentligen förelegat mellan Panaxia och de företag och banker som distribuerat 

penningmedel. Det kan, sett till kontanthanteringens uppbyggnad, argumenteras för att de 

företag och banker som förfogat över medel tillkomna genom Panaxias tjänster varit 

kunder till BDB, som enligt lag är det enda institut som kan hämta och lämna in kontanter 

hos riksbanken. BDB har enligt lag rätt att företrädas av ett ombud, i det aktuella fallet 

Panaxia. 
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Det redovisade partsförhållandet kan illustreras enligt följande: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Med detta synsätt skulle Panaxia ha agerat som kommissionär åt BDB avseende 

transporter och förvaring av kontanter och bankmedel. Den rättsliga följden av detta 

skulle således bli att BDB är borgenär i förhållande till Panaxia, och att de företag och 

banker vars medel förvarats av Panaxia kan göra anspråk på vindikation till medlen hos 

BDB. Mot denna uppfattning talar de avtal som Panaxia har träffat med företag och 

banker som de mottagit och överlämnat kontanter till. Dessa överenskommelser ger 

uttryck för att parterna har uppfattat rättsförhållandet på det sätt som Möller beskriver i 

sitt rättsutlåtande. Det är ett långsökt argument att hävda att sakrättsliga principer väger 

tyngre än parternas avtalsbenämning i den uppkomna situationen, men det kan tänkas att 

de aktuella avtalen inte reglerar äganderätten utan endast tillvägagångssättet i praktiken. 

 

I brist på information avseende avtalens innehåll kan en tillfredsställande utredning av 

partsförhållandet inte genomföras. Det kan däremot anmärkas att det hade varit av intresse 

för de rättsliga följderna av den separationsrättsliga frågeställningen. Möller behandlade 

inte denna fråga i någon större utsträckning i sitt rättsutlåtande och kan antas att det inte 

heller har varit hans avsikt med rättsutlåtandet. En utredning avseende partsförhållandet 

hade sammanfattningsvis varit intressant, men är svårgenomförd i avsaknad av 

information. Således utgår uppsatsen att ett partsförhållande enligt Möllers rättsutlåtande, 

där Panaxia står i direkt relation till de företag och kunder som överlämnat kontanter till 

Panaxia, föreligger. 
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7.3 Separationsrätt i konkursen 
7.3.1 Är kontanterna individualiserade? 

De svenska kontanter som fanns i Panaxias besittning ingår i Panaxias konkursbo enligt 

3 kap. 3 § konkurslagen under förutsättning att de inte tillhör någon annan. Ägande-

presumtionen i 4 kap. 18 § utsökningsbalken bör vara tillämplig i konkurs, vilket får den 

rättsliga följden att Panaxia presumeras ha äganderätt till kontanterna. Presumtionen kan 

däremot brytas om det anses styrkt att kontanterna inte tillhör Panaxia. En möjlighet 

härvid är att borgenärerna åtnjuter separationsrätt till kontanterna. Om så är fallet skulle 

borgenärernas äganderätt till kontanterna inte anses ha gått förlorad. Enligt specialitets-

principen förutsätts att kontanterna anses vara individuellt bestämd egendom och anses 

vara identifierbara för att separationsrätt ska anses föreligga.124 

 

Kontanter, som är det aktuella egendomsslaget i konkursen, är som tidigare visats 

fungibel egendom i sakrättslig mening.125 Det finns således ett väldigt litet utrymme för 

kontanter att kunna vara individuellt bestämda och identifierbara. Kontanter kan vara att 

anse som generiskt bestämd egendom om de är bestämda till art och mängd. En 

förutsättning för att borgenärernas separationsrätt inte ska ha gått förlorad är att det är 

fråga om överlåtande av anförtrodd egendom, och inte en försträckning, med vilket 

innebär att Panaxia ska ha mottagit kontanterna i borgenärernas intresse.126 Vidare är 

utgångspunkten, för att separationsrätten ska kunna kvarstå, att det är överenskommet att 

Panaxia har en skyldighet att överlämna precis den art och mängd kontanter som 

ursprungligen överlämnats. Eftersom det är fråga om svenska kontanter kan de 

överlämnade medlen också vara värdebestämda. Huvudregeln är i dessa fall att 

borgenärernas separationsrätt kvarstår. Mot bakgrund av den information som Möller 

presenterar i sitt rättsutlåtande framstår det som att den aktuella egendomen borde anses 

vara anförtrodd och värdebestämd. 

 

Avseende de utländska kontanterna som fanns i Panaxias besittning vid konkursutbrottet 

förefaller det vara ostridigt att de har överlämnats till Panaxia med utgångspunkt att 

Panaxia ansvar för kontanternas potentiella värdeförändring. De utländska kontanterna 

kan således inte vara värdebestämda, eftersom utländska kontanter inte motsvarar 

                                                   
124 Se avsnitt 2.2.1 
125 Se avsnitt 7.1 
126 Se avsnitt 2.2.2 



 

 50 

svenska kontanters konstanta värde.127 Borgenärers separationsrätt till dessa medel har 

därigenom gått förlorad eftersom medlen anses överlämnade för mottagarens räkning. 

Rättsförhållandet är därmed att betrakta som en försträckning i sakrättslig mening, vilket 

utesluter separationsrätt. Rättsföljden av detta blir att de borgenärer som överlämnat 

utländska kontanter till Panaxia får en fordran som är oprioriterad i förhållande till 

konkursgäldenärens allmänna borgenärskollektiv. 

 

7.3.2 Lagen om redovisningsmedel 

Ett undantag till specialitetsprincipens krav på identifiering tillkom genom redovisnings-

lagen. Det bör rimligtvis vara obestritt att Panaxia har mottagit kontanterna från 

borgenärerna med redovisningsskyldighet. Enligt lagens tredje stycke kan flera 

borgenärers egendom sammanblandas, med den rättsliga följden att samäganderätt till 

den sammanlagda mängden egendom uppstår. Samäganderätt kan däremot inte uppstå 

mellan borgenärer och gäldenär enligt redovisningslagen. En förutsättning för lagens 

tillämplighet är därför att kontanterna har förvarats avskilda från gäldenärens övriga 

egendom. Vidare får inte dröjsmål med avskiljandet ha förelegat och Panaxia får inte ha 

varit på obestånd. Enligt redovisningslagens kompletterande andra stycka kan medlen 

också hållas omedelbart tillgängliga för avskiljande. 

 

I det aktuella fallet förefaller det, utefter den information som Möller presenterar i sitt 

rättsutlåtande, vara ostridigt att kontanterna har sammanblandats med andra borgenärers 

inlämnade kontanter. Kontanterna har lagrats ihop i Panaxias kontantlager och det är inte 

orimligt att anta att de även har sammanblandats i samband med Panaxias räkning och 

paketering av kontanterna i värdecentralen. Det bör även kunna fastställas att borgenärers 

bankmedel, som förvarats på Panaxias redovisningskonto, i viss utsträckning har 

sammanblandats med gäldenärens medel av samma slag. Den rättsliga följden av 

sammanblandning mellan borgenärer och gäldenär är att redovisningslagen inte är direkt 

tillämpbar. För fungibel egendom, som kontanter, är lagen dock inte avsedd att tolkas e 

contrario, vilket innebär att det finns ett visst tillämpningsutrymme för analogier utanför 

lagens direkt tillämpningsområde. Högsta domstolen har klarlagt denna uppfattning 

genom analoga tolkningar av redovisningslagen i rättspraxis. 

 

                                                   
127 Se avsnitt 2.2.2 
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7.3.3 Sammanblandningens omfattning 

Frågan om kontanternas sammanblandning är hänförlig till specialitetsprincipens krav på 

identifiering. Om borgenärernas medel anses vara sammanblandade med gäldenärens 

egna tillgångar utesluts som huvudregel separationsrätt. Det bör däremot, efter NJA 2009 

s. 500, vara klarlagt att sammanblandning som bara avser en avgränsad del av gäldenärens 

förmögenhet kan innebära att borgenärernas separationsrätt kvarstår. Samman-

blandningens omfattning har således en avgörande betydelse för den separationsrättsliga 

bedömningen. 

 

Inledningsvis bör det klarläggas att de omfattande uttag som Panaxia gjort ur bankkontot 

och kontantlagret inte per se innebär att medlen anses sammanblandade, som en följd av 

Högsta domstolen klargörande i NJA 2009 s. 500, som behandlade medel som frånhänts 

borgenären genom brott.128 Det skulle kunna argumenteras för att uttagen skulle kunna 

ha betydelse för bedömningen avseende Panaxias redovisningsändamål till de medel som 

man har mottagit med redovisningsskyldighet efter Högsta domstolen avgörande i NJA 

1998 s. 275. Argumentationen skulle i så fall utgå från att Panaxia inte haft för avsikt att 

avskilja dessa medel.129 En tillämpning av denna argumentation framstår däremot som 

väldigt utvidgad i förhållande till Högsta domstolens uttalanden. Sammanfattningsvis bör 

uttagen sakna betydelse för borgenärernas separationsrätt.  

 

Ett tänkbart argument är att de utländska kontanter som Panaxia mottagit för egen 

räkning, med avsikt att omvandla dessa till svenska kontanter och sedan återbetala dessa 

till kunderna, i samband med överlämnandet övergått till att tillhöra Panaxia. Medlen var 

mottagna för gäldenärens räkning och därmed uppstod en fordran motsvarande det 

överenskomna värdet på kontanterna i samband med överlämnandet. Eftersom Panaxia 

ansvarade för kontanternas potentiella värdeförändring borde således äganderätten till 

kontanterna ha övergått i samband med överlämnandet. Även om man skulle anse att 

utländska kontanter och svenska kontanter inte har sammanblandats i värdecentralen eller 

kontantlagret har de, efter omväxling till svenska kontopengar, överförts till Panaxias 

redovisningskonto där borgenärers medel också har förvarats. Medel tillhörande både 

borgenär och gäldenär har således blivit sammanblandade. Av de uppgifter som framgår 

av Möllers rättsutlåtande finns ingenting som tyder på att medlen har hållits avskilda eller 

                                                   
128 Se avsnitt 4.5.4 
129 Se avsnitt 4.4.2 
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hållits tillgängliga för avskiljande. Medel tillhörande Panaxia överfördes månadsvis till 

ett annat företagskonto, men dröjsmål med överförandet har sannolikt förelegat.130 Det 

kan också tänkas att Panaxia förutsätts ha yrkesmässiga rutiner för överföringarna, i 

enlighet med Högsta domstolens uttalande i NJA 1995 s. 367 II, vilket ytterligare talar 

för att fördröjningen med avskiljandet inte bör vara godtagbar. Avseende gäldenärens 

dispositioner i ett konto, som också behandlas i 1995 års mål, kan Panaxia, genom att 

systematiskt ha överfört sina omväxlade kontomedel till redovisningskontot, rimligtvis 

ansett ha använt kontot som ett privat konto. Borgenärernas ursprungligen överlämnade 

medel har i samband med detta förlorat sin karaktär som redovisningsmedel, med den 

rättsliga följden att separationsrätten till dessa har gått förlorad. 

 

Möller når i sitt rättsutlåtande fram till motsatt slutsats. Möller var inte av uppfattningen 

att Panaxia hade disponerat över bankkontot som ett privat konto, eftersom de insättningar 

som gjorts var få och av liten betydelse. Det finns dock enligt mening fog för att kritisera 

Möllers tillvägagångssätt. Utgångspunkten för bedömningen är, som klargjorts i NJA 

2009 s. 500, att separationsrätt till penningmedel upphör om sammanblandning sker med 

besittarens egna medel. Det finns däremot möjlighet till undantag. Möller stödjer sin 

slutsats på en utvidgning av ett undantag till specialitetsprincipen, som utgår från att 

redovisningsmedel inte förlorar sin karaktär så fort tillgångar tillhörande gäldenären finns 

på kontot.131 Det bör inte kunna förutsättas att en sådan utvidgning av undantaget är 

avsedd att tillämpas på detta sätt. Rimligtvis finns det en viss möjlighet till att så är fallet, 

men det skulle innebära att separationsrätten tillbereds ett väldigt vidsträckt 

tillämpningsområde, som riskerar att ligga utanför det skälighetsutrymme som framgår 

av konkurslagen.132 Eftersom rättsförhållandet mellan borgenärerna och Panaxia är 

inomobligatoriskt saknas också skyddsvärda skäl att utvidga separationsrätten. Att 

sammanblandningen har skett utan borgenärernas samtycke bör sakna betydelse i 

sammanhanget eftersom möjlighet att hindra sammanblandningen tillberetts genom 

avtalsingåendet. Avslutningsvis har Möller anförts att Panaxia har gjort en rättslig 

felbedömning avseende de medel som mottagits för egen räkning på kontot som en följd 

av valutaväxlingen. En rättslig felbedömning ska inte drabba borgenärers separations-

                                                   
130 Se avsnitt 3.3.4 
131 Se avsnitt 6.2.2, undantag (b). 
132 Se avsnitt 2.1.3 



 

 53 

rätt.133 Enligt min uppfattning leder även denna tolkning till en alltför extensiv utvidgning 

av det konstruerade undantaget. Det anförda bör ha stöd i NJA 2009 s. 500, som uppställer 

ett förhållandevis högt krav på redovisningsmedlens avskildhet. I enlighet vad som 

anförts om förhållandet till förmånsrätten saknas skäl för en sådan utvidgning.134 Det bör 

däremot belysas att rättsläget får anses vara mycket oklart i sammanhanget. 

 

Sammanfattningsvis bör de 15 miljoner kronor som återfunnits på kontot anses tillhöra 

Panaxias konkursbo.135 Borgenärer som genom sammanblandning förlorat separations-

rätten till medel på kontot får således en oprioriterad fordran gentemot Panaxias konkurs-

bo och utdelning enligt förmånsrättslagen. 

 

Kvar återstår att utreda borgenärernas separationsrätt till de kontanter som vid 

konkursutbrottet förvarades i Panaxias kontantlager. Kontanterna har inledningsvis 

förvarats i påsar eller kassetter märkta med kundernas namn, nummer och behållning. I 

detta skedde bör kontanterna, i enlighet med NJA 1983 s. 109, ha ansetts förvaras fysiskt 

avskilda.136 Sammanblandningen förefaller istället ha skett, åtminstone med övriga 

borgenärers kontanter, i samband med att Panaxias värdecentral har mottagit kontanterna 

och räknat dessa. Om inte så framstår det som att kontanterna i vart fall har förvarats 

tillsammans i Panaxias kontantlager. En utgångspunkt, under förutsättning att 

kontanterna inte har sammanblandats även med gäldenärens kontanter, är att 

samäganderätt mellan borgenärer därmed har uppstått. Fördelning av medlen skulle då 

ske proportionerligt i förhållande till borgenärernas respektive andel ursprungligen 

överlämnade kontanter.137 De 79 miljoner kronor som fanns i kontantlagret vid Panaxias 

konkursutbrott bör således fördelas i proportion till de ursprungligen inlämnade andelarna 

penningmedel, om sammanblandning inte har skett med Panaxias egendom. 

 

Frågan kompliceras om borgenärernas svenska kontanter bedöms vara sammanblandade 

med Panaxias svenska kontanter. Det får anses visat att en generellt princip om 

samäganderätt mellan borgenärer och gäldenär inte föreligger.138 Högsta domstolens 

                                                   
133 Se avsnitt 6.2.2 och NJA 1995 s. 367 II. 
134 Se avsnitt 2.1.3 
135 Se avsnitt 6.1.1 
136 Se avsnitt 3.3.1 
137 Se avsnitt 3.4 
138 Se avsnitt 4.6 
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avgörande i NJA 1994 s. 506, där sammanblandning mellan borgenärs och gäldenärs 

egendom ansågs godtagbar eftersom den genomfördes av praktiska skäl, skulle kunna 

stödja att separationsrätt till redovisningsmedlen i kontantlagret ska medges. Det är 

rimligt att anta att sammanblandning skett av praktiska skäl i den aktuella konkursen. En 

avgörande skillnad på NJA 1994 s. 506 och Panaxias konkurs är däremot att 

egendomsmängden i 1994 års mål inte underskred mängden egendom som skulle 

återredovisas till borgenärerna. Högsta domstolen gav i 1994 års mål därför inga klara 

besked om hur utdelningen skulle ske. Huvudregeln från NJA 2009 s. 500, att 

separationsrätten till penningmedel upphör efter sammanblandning med besittarens egna 

medel, bör istället utgöra utgångspunkten för denna bedömning. Möjlighet till undantag 

från huvudregeln är tänkbara om det finns skäl till detta. Att borgenärerna varit medvetna 

om Panaxias tillvägagångssätt avseende en eventuell sammanblandning får anses vara ett 

argument mot medgiven separationsrätt eftersom borgenärerna därmed haft möjlighet att 

motsätta sig en sammanblandning. Det kan däremot tänkas att Panaxia hållit kontanterna 

behörigen avskilda från sina egna medel, eftersom Panaxias dispositioner i kontantlagret 

är förhållandevis betydelselösa, och att sammanblandning därmed inte utesluter 

separationsrätt. Enligt min uppfattning bör Panaxia dock anses ha förfogat över kontot 

som ett privat konto, eftersom betalningen av kontantförsäljning i förhållandevis stor 

utsträckning bestått av utbyten av kontanter. I samband med mottagandet av de svenska 

kontanter som utgjort betalningsmedel för sålda kontanter har äganderätten övergått till 

Panaxia, varpå det av Möllers information går att utläsa att dessa har sammanblandats 

med övriga svenska kontanter i kontantlagret. 

 

I enlighet med vad som tidigare har anförts om avsaknaden av skäl till att medge en 

utvidgning av undantagen till huvudregeln bör separationsrätten anses ha gått förlorad i 

samband med sammanblandningen mellan borgenärernas och Panaxias egendom i 

kontantlagret. Sammanfattningsvis bör de 79 miljoner kronor som fanns i kontantlagret 

anses tillhöra Panaxias konkursbo. De borgenärer som har inlämnat svenska kontanter till 

Panaxia får en oprioriterad fordran till de ursprungligen inlämnade kontanterna, med 

utdelning i enlighet med förmånsrättslagen. 
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8 Avslutande ord 
Panaxiakonkursen illustrerar den diskussion mellan materiell riktighet och förutsebarhet 

som återkommande belysts i Panaxiakonkursen. Efter undersökning av separationsrätten 

får det anses vara visat att de rättsliga följder av sammanblandning mellan borgenärers 

och gäldenärs egendom av samma slag är förknippade med stor osäkerhet. Det kan, trots 

detta, anföras att rättsområdet, i den mån det är möjligt, har ett tillfredsställande regelverk 

att stödja sig på. Enligt min mening är därför inte ny lagstiftning önskvärd. I enlighet med 

vad som tidigare anförts avseende denna diskussion, riskerar detta att leda till att 

domstolarna i för stor utsträckning binds till lagstiftarens ramar. Det skulle kunna 

argumenteras för att lagstiftning som inte är avsedd att tolkas e contrario, i likhet med 

redovisningslagen, inte skulle ha denna effekt. Trots detta får det anses vara visat att det 

råder alltför stor oenighet avseende sammanblandning av gäldenärens egendom för att en 

lagstiftning skulle ligga nära till hands. Kompletterande praxis hade i viss mån underlättat 

bedömningen och ökat förutsebarheten. Rättsområdet i stort är uppbyggt på 

övervägningar och billighetsskäl, vilket återkommande har påvisats i uppsatsen. Denna 

lösningsmetod, som befästs i förarbeten, rättspraxis och doktrin innebär rimligtvis till att 

materiell riktighet får anses vara prioriterat inom det separationsrättsliga området. 
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