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Sammanfattning 
Utgångspunkten vid konkurs och utmätning i svensk rätt är att alla borgenärer ska be-

handlas lika och drabbas av gäldenärens betalningsoförmåga proportionellt i relation till 

storleken på sin fordran. Olika omständigheter, som exempelvis förmånsrättsordningen 

och borgenärernas inbördes olika förutsättningar att riskbedöma sina krediter gör dock 

att det i realiteten föreligger stora skillnader mellan olika borgenärsgruppers möjligheter 

att få betalt för sina fordringar när gäldenären hamnat på obestånd. Leverantörer av va-

ror har flera gånger lyfts fram som en av de borgenärsgrupper som har sämst utsikter att 

få utdelning för sina fordringar i en obeståndssituation. 

  

I början av 2015 kom SOU 2015:18, i vilken Lösöreköpskommittén föreslår en över-

gång från traditionsprincipen till avtalsprincipen för borgenärsskydd vid köp av lösöre, 

samt ett införande av en möjlighet att registrera panträtt i sådant lösöre som ska finnas 

kvar hos gäldenären under pantsättningstiden.  

 

I denna uppsats analyseras leverantörers ställning vid konkurs före och efter ett eventu-

ellt införande av Lösöreköpskommitténs förslag och föreslås åtgärder för att förbättra 

för leverantörerna. Inledningsvis analyseras leverantörernas position utifrån dagens 

rättsläge, där det konstateras att leverantörer i jämförelse med andra borgenärsgrupper 

har svårt att säkerställa sina anspråk, och i regel får begränsad utdelning vid konkurs. 

Det visas också att en dålig ställning för leverantörer vid konkurs har negativa effekter 

på samhällsekonomin. Detta följs av en analys av Lösöreköpskommitténs förslag och de 

effekter detta skulle få för leverantörerna om det genomförs. Därefter diskuteras möjliga 

åtgärder som skulle kunna förbättra leverantörernas ställning, nämligen en förändring av 

återtagandeförbehållen, ett avskaffande av företagshypoteket, och ett införande av en 

allmän förmånsrätt för leverantörsfordringar. I den avslutande diskussionen konstateras 

att leverantörernas dåliga ställning vid konkurs får sådana konsekvenser att något måste 

göras för att stärka denna redan i det rättsläge som råder idag. Införs Lösöreköpskom-

mitténs förslag blir behovet än mer trängande. Det konstateras att det bästa medlet för 

att stärka leverantörernas position vore att begränsa befintliga separations- och förmåns-

rätter, och därigenom öka viljan hos borgenärskollektivet att bidra till rekonstruktioner 

utom konkurs. Utöver detta efterfrågas också en översyn av återtagandeförbehållen – 

inte bara för att förbättra för leverantörerna, utan också för att anpassa svensk rätt till 

rådande internationella trender och därigenom stärka svenska företags konkurrenskraft.   
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1 Introduktion  

1.1 Inledning och syfte  
Traditionsprincipen har länge varit den styrande principen för borgenärs-

skydd till förvärvat lösöre i svensk rätt. I korthet innebär principen att kö-

pare av varor får sitt förvärv skyddat mot säljarens borgenärer först när den 

köpta egendomen kommer ur säljarens besittning (traderas). Fram till dess 

kan varan tas i anspråk av säljarens borgenärer för betalning av säljarens 

skulder. Detta gäller även om köparen betalt varan i förskott.1 Även om 

traditionsprincipen har varit en grundpelare i svensk sakrätt under lång tid 

har den inte undkommit kritik. Principens berättigande har debatterats av 

många och vid en mängd tillfällen.2 Som mest ifrågasatt har traditionsprin-

cipen varit på konsumentköpens område, och detta resulterade 2002 i en 

övergång till avtalsprincipen vid konsumentköp. Principen regleras i 49 § 

konsumentköplagen (KkL) och innebär att köparen vid konsumentköp får 

skydd mot säljarens borgenärer redan genom köpeavtalet, om köpet avser 

individuellt bestämd vara. Avser köpet en generiskt bestämd vara inträder 

skyddet när varan blir individualiserad på så sätt att det framgår att den är 

avsedd för köparen.  

 

År 2013 tillsatte regeringen en kommitté för att utreda om det finns långsik-

tiga och påtagliga samhällsekonomiska fördelar med en övergång till avtals-

principen för borgenärsskydd vid köp av lösöre även utanför konsumentköp-

lagens tillämpningsområde.3 Kommittén, som tog namnet Lösöreköpskom-

mittén, överlämnade i mars 2015 sitt betänkande Lösöreköp och register-

pant, där de föreslog en generell övergång till avtalsprincipen för borgenärs-

skydd vid köp av lösöre, och även en möjlighet att pantsätta lösöre genom 

registrering. 4  Om kommitténs förslag blir verklighet innebär det att det 

svenska sakrättsliga systemet genomgår en grundläggande förändring. Det 

närmare innehållet i utredningens förslag kommer att redogöras för nedan, 

                                                 
1 Dir. 2013:28 s 1-2.  
2 Se till exempel Gregow i SOU 1995:11, Göranson ”Traditionsprincipen”, JustR Håstads tillägg till NJA 
2008 s 684 och Lindskog ”Om sakrättsligt misstroende”.  
3 Dir. 2013:28.  
4 SOU 2015:18.  
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men helt klart är att utfallet vid konkurser och utmätningar kommer att se 

annorlunda ut än vad som är fallet idag om förslaget blir verklighet. Föränd-

ringarna kräver en analys inte bara av lösöreköparens situation, utan också 

av hur utfallet för andra borgenärsgrupper påverkas. Denna uppsats ämnar 

bland annat bidra till analysen av de föreslagna förändringarnas effekter för 

andra borgenärsgrupper.  

 

Vilka borgenärer som finns vid en konkurs- eller utmätningssituation varie-

rar naturligtvis beroende på vem gäldenären är och vilken typ av verksamhet 

denne har bedrivit. Generellt utgörs dock de vanligast förekommande bor-

genärsgrupperna av banker, staten, hyresvärdar, köpare, leverantörer och 

andra oprioriterade borgenärer. Även om utgångspunkten vid konkurs och 

utmätning är att alla borgenärer ska behandlas lika,5 är det tydligt att det 

mellan dessa olika borgenärsgrupper finns stora skillnader i vilka möjlighet-

er som finns att säkerställa sina anspråk och i förlängningen att få utdelning 

för sina fordringar.6 Leverantörer lyfts ofta fram som en särskilt utsatt grupp 

vad gäller möjligheten att få betalt för det som levererats till gäldenären på 

kredit. Det bristfälliga skyddet för leverantörerna har vid ett flertal tillfällen 

uppmärksammats i doktrinen, och en rad motioner har lagts fram till riksda-

gen för att stärka leverantörernas position relativt andra borgenärer.7 Mot 

denna bakgrund är det av särskilt intresse att ta reda på hur de föreslagna 

förändringarna påverkar just leverantörers ställning vid konkurs och utmät-

ning.  

 

Syftet med denna uppsats är att analysera leverantörernas ställning vid kon-

kurs i dagens rättsläge, och hur deras situation kan komma att förändras om 

Lösöreköpskommitténs förslag blir verklighet. Utifrån vad som framkom-

mer vid denna analys är syftet också att diskutera möjliga åtgärder för att 

förändra leverantörernas ställning vid konkurs och utmätning.  

 

                                                 
5 Millqvist, ”Sakrättens grunder” s 17.  
6 Se vidare nedan, kap. 3-5.  
7 Se t ex motion 1987/88:L301, motion 1992/93:L313, motion 1992/93:L314 och motion 1992/93:L324.  
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1.2 Metod, avgränsningar och disposition  
När leverantörernas ställning analyseras utifrån dagens rättsläge och utifrån 

rättsläget om Lösöreköpskommitténs förslag blir verklighet tillämpas en 

rättsdogmatisk metod, eftersom analysen syftar till att fastställa innehållet i 

och effekterna av gällande (och föreslagen) rätt. I resterande del av uppsat-

sen tillämpas en rättspolitisk metod, eftersom syftet i detta skede är att un-

dersöka behov av och föreslå förändringar utifrån en politiskt grundad öns-

kan om att ge olika borgenärsgrupper samma förutsättningar att få utdelning 

för sina fordringar. I den del av uppsatsen där förändringar föreslås tas in-

spiration delvis från andra rättsordningar och internationella instrument. 

Metoden kan i denna del därför sägas vara jämförande. Rättskällehierarkin 

har fungerat som utgångspunkt vid materialvalet, och grunden för uppsatsen 

består därför av lagtext, förarbeten, rättsfall och doktrinuttalanden. I den 

rättspolitiska diskussionen har inspiration även hämtats från dokument som 

inte traditionellt sett passar in bland rättskällorna, till exempel motioner från 

olika politiska partier.  

 
Mycket har sagts och skulle kunna sägas om traditionsprincipen och dess 

vara eller icke vara. I denna uppsats behandlas inte närmare diskussionen 

kring huruvida en övergång från traditionsprincipen till avtalsprincipen är 

önskvärd eller inte, och inte heller på något annat sätt än utifrån effekten på 

leverantörernas ställning diskuteras Lösöreköpskommitténs förslags lämp-

lighet. Analysen av förslagets effekter är vidare strikt begränsat till leveran-

törernas situation, men det förtjänar att nämnas att förslaget inte enkom kan 

utvärderas på denna grund. Vad gäller leverantörer har fokus vidare lagts på 

leverantörer av varor – tjänsteleverantörernas situation lämnas utanför denna 

framställning. Uppsatsen avgränsas vidare på samma sätt som Lösöreköps-

kommitténs förslag i SOU 2015:18. Exempelvis föreslår Lösöreköpskom-

mittén bara en övergång till avtalsprincipen vid köp av lösöre – jag har där-

för inte gått in på vilka effekter en övergång till avtalsprincipen vid köp av 

övrig lös egendom skulle ha på leverantörerna, och så vidare. Vidare före-

slås traditionskravet bara slopas för frågan om borgenärsskydd; godtrosför-

värvsreglerna kommer därför inte att beröras om de inte har betydelse för 

borgenärsskyddet i övrigt.  
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Uppsatsen är uppdelad i tre avdelningar och nio kapitel. För att ge läsaren 

ett ramverk att hänga upp resten av framställningen på följer efter detta av-

snitt ett bakgrundskapitel, där innehållet i traditions- och avtalsprinciperna 

redovisas och några för insolvenshanteringen grundläggande utgångspunk-

ter tas upp. Dessa tillsammans med det inledande kapitlet utgör uppsatsens 

första avdelning. Efter denna följer avdelning två, som syftar till att analy-

sera leverantörernas situation i dagens rättsläge. Avdelningen inleds med ett 

kapitel som beskriver vilka rättsliga och praktiska alternativ som finns till-

gängliga för att leverantörer ska kunna säkerställa sina köpeskillingsford-

ringar. På detta följer ett kapitel om hur utfallet för leverantörer typiskt sett 

brukar se ut vid konkurser. Avdelningen avslutas med ett kapitel där leve-

rantörernas ställning vid konkurs och utmätning sätts i relation till andra 

borgenärsgruppers. Avdelning två utgör i någon mån en bakgrundsbeskriv-

ning till den efterföljande analysen, och syftet är inte att i denna del gå dju-

pare in i analyser av detaljfrågor, utan ämnar istället lägga en grund för se-

nare presenterade och diskuterade reformförslag. Av denna anledning pre-

senteras inte heller all relevant litteratur på området i denna avdelning, utan 

en sammanställning och analys av rättsläget görs utifrån de huvudsakliga 

verken.  

 

Avdelning tre inleds med en redogörelse för Lösöreköpskommitténs lagför-

slag och en analys av hur detta kan komma att påverka leverantörernas ställ-

ning vid konkurs och utmätning i jämförelse med den situation som målats 

upp i avdelning två. Mot denna bakgrund lyfts sedan i kapitel åtta vissa för-

ändringsförslag fram, som syftar till att komma till rätta med de problem 

och diskrepanser som framkommit vid analysen av de olika borgenärsgrup-

pernas situation. Förslagen analyseras både utifrån deras ponerade effekt på 

leverantörerna och utifrån andra aspekter av relevans för insolvenshante-

ringen. Uppsatsen avslutas med ett kapitel innehållande ställningstaganden 

och reflektioner utifrån de resultat som framkommit under arbetets gång.  
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2 Bakgrund  

2.1 Traditionsprincipen – rättslig grund, motiv och 
ifrågasättande  
När någon hamnar på obestånd och blir föremål för konkurs eller utmätning 

är utgångspunkten att bara egendom som ägs av gäldenären själv kan tas i 

anspråk av borgenärerna. Egendom som gäldenären innehar med begränsad 

rätt, till exempel egendom som gäldenären lånat eller hyrt, kan i princip tas 

tillbaka (separeras) av den verklige ägaren. Detta gäller dock inte i de fall 

där någon förvärvat en vara från gäldenären. I dessa fall gäller sedan länge 

den så kallade traditionsprincipen i svensk rätt, vilken innebär att köpare av 

varor får skydd mot säljarens borgenärer först när den köpta egendomen 

kommer ur säljarens besittning (traderas). Fram till dess att så har skett kan 

varan tas i anspråk av säljarens borgenärer för betalning av säljarens skul-

der, trots att den på det obligationsrättsliga planet kan sägas tillhöra köpa-

ren. Principen gäller även om köparen betalat varan i förskott.8  

 

Traditionsprincipen är inte lagfäst, utan följer motsatsvis av lag om handel 

med lösören, som köparen låter i säljarens vård kvarbliva (LkL). LkL erbju-

der ett alternativ till tradition, nämligen registrering av förvärvet hos Krono-

fogdemyndigheten (KFM). Förfarandet enligt LkL är strikt formellt och 

kräver, utöver registrering, att en handling upprättas där den köpta egendo-

men specificeras. Handlingen ska bevittnas och köpet kungöras tillsammans 

med vissa uppräknade uppgifter i en ortstidning på orten där säljaren bor, 1 

§ LkL. Har förfarandet enligt LkL inte genomförts krävs alltså som ut-

gångspunkt att varan traderas från säljaren till köparen för att köparen ska 

vara skyddad mot säljarens borgenärer. De närmare förutsättningarna för när 

tradition ska anses ha skett har utvecklats genom rättspraxis.9  

 

Genom åren har flera skäl förts fram för att motivera att inte redan ett obli-

gationsrättsligt giltigt avtal ska vara tillräckligt för att en köpare av lösöre 

ska få sitt förvärv skyddat mot säljarens borgenärer. De tyngst vägande och i 

                                                 
8 Dir. 2013:28 s 1-2.  
9 Håstad, ”Sakrätt” s 220 ff.  
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doktrinen allmänt accepterade ändamålen med traditionsprincipen är dock 

att den motverkar borgenärsbedrägerier och gör det obehövligt att skilja 

mellan säkerhets- och omsättningsöverlåtelser. Borgenärsbedrägerier mot-

verkas genom att gäldenären inte, när en obeståndssituation har uppstått, i 

maskopi med annan kan hävda att egendomen som borgenärerna gör an-

språk på i själva verket har överlåtits och inte längre ingår i gäldenärens 

egendomsmassa. Traditionsprincipen innebär ju, att ett sådant förvärv inte 

står sig mot borgenärerna om egendomen inte traderats; principen förhindrar 

därmed sådana efterhandskonstruktioner. Gäldenären och dennes kumpan 

kan dock fortfarande inför en stundande obeståndssituation sluta skenavtal 

med innebörden att egendomen överlåts till kumpanen, trots att tanken hela 

tiden är att gäldenären ska få tillbaka egendomen när faran är över. Sker i 

samband med skenavtalet även tradition av egendomen, är förvärvet skyddat 

mot borgenärerna. Traditionsprincipen anses dock även motverka sådana 

skentransaktioner, eftersom gäldenären på grund av principen tvingas avstå 

från besittningen till egendomen och således måste vidkännas en viss upp-

offring. Han kan inte längre utnyttja egendomen i sin verksamhet och löper 

en risk att skenförvärvaren förfogar över egendomen på ett sätt som gör att 

han inte kan få den tillbaka.10  

 

Traditionsprincipen har också ansetts förenkla rättstillämpningen i och med 

att det blir överflödigt att skilja mellan verkliga köp och förtäckta pantsätt-

ningar. Pantsättning kräver tradition för sakrättsligt skydd, och om redan av-

talet gav skydd vid köp skulle det finnas en risk att parterna försökte klä 

pantavtal i köprättsliga termer för att möjliggöra fortsatt besittning för sälja-

ren/pantsättaren. Genom att kräva tradition (eller registrering enligt LkL) för 

sakrättsligt skydd både vid köp och vid pantsättning slipper man dessa 

gränsdragningsproblem.11 

 

Traditionsprincipens berättigande har ifrågasatts vid en mängd tillfällen.12 

Många har undrat om inte risken för borgenärsbedrägerier överdrivits. Det 

                                                 
10 A a s 212 f.  
11 A a s 213 f.  
12 Se till exempel Gregow i SOU 1995:11, Göranson ”Traditionsprincipen”, JustR Håstads tillägg till NJA 
2008 s 684 och Lindskog ”Om sakrättsligt misstroende”.  
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är svårt att veta hur många efterhandskonstruktioner, skenavtal och kringgå-

enden som skulle ske om traditionsprincipen inte fanns, och det går därför 

inte att empiriskt mäta dess berättigande. Vad som däremot är helt klart är 

att traditionsprincipen slår hårt mot köpare som av helt legitima skäl väljer 

att lämna kvar en vara hos säljaren en tid, kanske för att den ska färdigstäl-

las eller för att det som köpts är en säsongsvara som inte kan tas i bruk ännu, 

om säljaren går i konkurs eller blir föremål för utmätning under tiden varan 

finns kvar hos denne. Har köparen förskottsbetalat varan blir han av med 

den och har dessutom dåliga utsikter att få tillbaka det som erlagts i förskott, 

eftersom en sådan fordran är oprioriterad i säljarens konkurs. Om det som 

köpts är specialtillverkat för köparen, svårt att hitta på marknaden, eller om 

köparen gjort en bra affär, lider han en kännbar förlust även om varan inte 

betalats i förskott. Det är på bekostnad av dessa köpare som de ponerade 

borgenärsbedrägerierna förhindras, men frågan har lyfts om inte de verkliga 

köparnas förluster är större än de förluster som skulle uppstå genom borge-

närsbedrägerier om traditionsprincipen inte fanns.13 I samband med detta 

brukar också återvinningsreglerna i konkurslagen lyftas fram som ett alter-

nativt sätt att komma till rätta med försök att undandra egendom som rätte-

ligen bör tillkomma borgenärerna.14 Här förtjänar även 4 kap. 18 § Utsök-

ningsbalken (UB) att framhållas. Bestämmelsen innebär att den egendom 

som finns hos gäldenären när denne utsätts för utmätning presumeras till-

höra honom, om det inte framgår att egendomen tillhör annan. Det är alltså 

den som påstår att egendomen överlåtits före exekutionen som har bevis-

bördan för detta påstående.  

 

Argumentet att traditionsprincipen begränsar behovet av att dra gränser mel-

lan verkliga köp och säkerhetsöverlåtelser har nått en större acceptans i 

doktrinen. I anslutning till detta har dock framhållits att traditionsprincipen 

också skapat gränsdragningsproblem, vilket inte minst syns på de många 

rättsfall rörande principen som varit uppe för bedömning i Högsta domsto-

len (HD). Vid en internationell utblick framstår det också som att man i 

andra länder lyckats bemästra gränsdragningen mellan omsättnings- och sä-

                                                 
13 JustR Håstads tillägg till NJA 2008 s 684.  
14 Millqvist, ”Sakrättens grunder” s 137.  



Sida 18 av 97 

kerhetsöverlåtelser i rättstillämpningen, vilket således borde vara möjligt 

även i Sverige.15 

 

2.2 Avtalsprincipen  
Traditionsprincipen är som framgått inte på något sätt en självklar utgångs-

punkt. I många andra rättsordningar ges köparen skydd mot säljarens borge-

närer redan genom det obligationsrättsligt giltiga avtalet. Principen brukar 

kallas avtalsprincipen, och förutsätter i regel att förvärvet avser individuellt 

bestämd egendom. Avser köpet egendom som inte är individuellt bestämt 

brukar skyddet mot säljarens borgenärer i regel uppkomma när säljaren av-

skilt eller på annat sätt markerat att en vara är avsedd för en viss köpare, så 

att denna vara kan särskiljas från säljarens övriga egendom. De konkreta 

kraven i detta hänseende varierar mellan olika rättsordningar. 16  Värt att 

uppmärksamma är att avtalsprincipen inte innebär att köparen alltid har rätt 

att få ut varan från säljaren eller dennes konkursbo före dess att betalning 

skett. De närmare villkoren för överlåtelsen och en sådan möjlig rätt att få ut 

varan på kredit följer av avtalet mellan säljaren och köparen. Har köparen 

inte givits någon sådan rätt får köparen separera varan med stöd av avtals-

principen bara om han samtidigt erlägger det överenskomna priset.17 

 

2.3 Grundläggande utgångspunkter för obestånds-
hanteringen  
Precis som för andra rättsområden finns det inom insolvensrätten vissa 

grundläggande utgångspunkter och principer som genomsyrar regelverken 

och rättstillämpningen. Här ska framförallt två sådana beröras; likabehand-

lingsprincipen och rekonstruktionsintresset. Likabehandlingsprincipen byg-

ger på grundtanken att alla borgenärer i en insolvenssituation ska behandlas 

lika. Det som utmärker en obeståndssituation är att gäldenären inte rättelig-

en kan betala sina skulder, och att denna oförmåga inte endast är tillfällig, 1 

kap. 2 § konkurslagen (KL). En given effekt av detta är att alla borgenärer 

inte kommer att kunna få fullt betalt för sina fordringar. Utgångspunkten, 
                                                 
15 Håstad, ”Sakrätt” s 213 f.  
16 A a s 207.  
17 Gregow, ”Avtalsprincipens fördelar” SvJT 2013 s 1063.  
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som kan tyckas självklar, är då i svensk rätt att borgenärerna ska drabbas 

lika hårt av gäldenärens betalningsoförmåga. Det är detta som utgör likabe-

handlingsprincipen. Principen kommer till uttryck i 18 § förmånsrättslagen 

(FRL) och är utgångspunkt när gäldenärens tillgångar ska fördelas.18 I prak-

tiken innebär principen att borgenärerna har rätt till betalning ur gäldenärens 

egendomsmassa utifrån storleken på sina olika fordringar. En borgenär vars 

fordran utgör 50 % av den totala skuldbördan har således rätt till 50 % av 

värdet på gäldenärens tillgångar, låt vara att detta är ett något förenklat ex-

empel. 19  Förmånsrättsordningen och reglerna däri om särskilda och all-

männa förmånsrätter är ett avsteg från den grundläggande principen om 

borgenärernas lika rätt.20 

 

En annan grundläggande utgångspunkt för insolvenshanteringen som fått 

ökad uppmärksamhet på senare tid är rekonstruktionsintresset. Konkurser 

innebär i regel ett visst mått av värdeförstöring, bestående i till exempel för-

luster när egendom måste avyttras inom vissa tidsramar. Det finns därför ett 

värde i att undvika att konkurser sker i för stor omfattning. Det är ofta mer 

förmånligt – både för borgenärerna och för samhällsekonomin – om verk-

samheter istället rekonstrueras och kan fortsätta bedrivas när de ekonomiska 

trångmålen överkommits.21 Detta är naturligtvis inte fallet med alla typer av 

verksamheter eller företag; är en affärsidé inte lönsam finns det inget själ-

vändamål i att möjliggöra en vidare drift. Sådana bolag bör istället avveck-

las genom konkursinstitutet. Det är emellertid inte bara företag utan utsikt 

till framtida lönsamhet som hamnar i ekonomiska svårigheter. Aspekter som 

konjunktur, felaktiga prognoser eller tillfälliga nedgångar i efterfrågan kan 

ställa ett företag på fallrepet utan att verksamheten för den sakens skull sak-

nar möjligheter för att på sikt bli lönsam. Sådana företag bör rekonstrueras 

utom konkurs, bland annat genom att borgenärerna sätter ner sina fordringar 

och på så sätt hjälper gäldenären genom svårigheterna.22 Rekonstruktionsin-

tresset kan således sägas syfta till att bevara värden, både för borgenärerna 

och för samhället, och bidrar också till arbetstillfällen bibehålls. Rekon-

                                                 
18 Zetterström, ”Sakrättens fyra huvudfall” s 88.  
19 A a s 16.  
20 A a s 88.  
21 Prop. 1995/96:5 s 54.  
22 SOU 1999:1 s 289.  
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struktionsintresset kommer inte till uttryck i någon enskild lagbestämmelse, 

utan genomsyrar snarare hela obeståndssystemet. Intresset av att möjliggöra 

lyckade rekonstruktioner brukar framför allt lyftas fram i diskussionen kring 

regelutformning, där man ställer sig frågan hur olika regler påverkar borge-

närernas vilja att bidra till att rekonstruktioner kan genomföras i tid.23  

  

                                                 
23 Se t ex Dir. 1995:163 s 2 och SOU 1999:1 s 289.  
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Avdelning II 

En analys av leverantörernas ställning i dagens rättsläge 
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3 Leverantörers möjlighet att skydda sina 
anspråk  
3.1 Bakgrund  
Leverantörer är knappast en homogen borgenärsgrupp, med affärsupplägget 

är trots detta detsamma för alla leverantörer som levererar på kredit; en till-

gång överförs till köparen i utbyte mot en fordran motsvarande köpeskil-

lingen. Om leverantören inte har vidtagit någon åtgärd för att skydda sitt an-

språk kommer fordran att vara oprioriterad vid en konkurs hos köparen, och 

sådana fordringar får sällan någon utdelning.24 Den svenska rättsordningen 

erbjuder emellertid en rad olika möjligheter för borgenärer att säkerställa 

sina anspråk för att inte riskera att göra stora förluster om gäldenären skulle 

hamna på obestånd. Den mest grundläggande möjligheten är naturligtvis att 

inte leverera något till köparen annat än mot kontant betalning. Borgenären 

blir i ett sådant fall aldrig exponerad för köparens betalningsoförmåga. Av 

en rad olika skäl är det dock inte alltid möjligt för leverantörer att kräva 

kontant betalning, utan prestationen måste utges på kredit.25 I detta kapitel 

redovisas de teoretiska och praktiska möjligheter som finns för leverantö-

rerna att i en sådan situation skaffa sig olika typer av säkerheter för sin ford-

ran på köpeskillingen.  

 

Grovt uppdelat kan man skilja mellan tre olika sätt för en borgenär att säker-

ställa sitt anspråk som är relevanta i en leverantörssituation. Den första möj-

ligheten är att skapa ett upplägg där leverantören bibehåller äganderätten till 

det levererade och på så sätt kan få separationsrätt till objektet i gäldenä-

rens konkurs. Effekten följer indirekt av 3 kap. 3 § KL och 4 kap. 17-19 §§ 
UB.26 Nästa möjlighet är att leverantören skaffar sig förmånsrätt enligt nå-

got av alternativen som erbjuds i förmånsrättslagen. Förmånsrätten ger ing-

en rätt att få tillbaka det levererade, utan ger istället förtur till betalning ur 

gäldenärens förmögenhetsmassa framför sämre prioriterade borgenärer. En 

sista möjlighet att säkerställa sitt anspråk ges genom att en tredje man på 
något sätt garanterar att om gäldenären inte själv kan betala leverantörs-

                                                 
24 Håstad, SvJT 1988 s 227.  
25 Håstad, Insolvensrättsligt forum 1995 s 54.  
26 Millqvist, ”Sakrättens grunder” s 91.  
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skulden så går den tredje mannen in och betalar i gäldenärens ställe. Dessa 

tre varianter ska nedan gås igenom i tur och ordning.  

 

3.2 Möjligheter att skapa separationsrätt 

3.2.1 Leasingavtal 

Separationsrättsinstitutet bygger på tanken att bara gäldenärens egen egen-

dom ska kunna ingå i hans konkurs eller utmätas för hans skulder. Egendom 

som någon hyrt eller lånat ut, deponerat, magasinerat eller på annat sätt 

lämnat i någon annans besittning i annat syfte än att den senare ska bli ägare 

till egendomen kan inte ingå i besittarens konkurs eller utmätas för besitta-

rens skulder.27 En möjlig konstruktion för att skapa separationsrätt för leve-

rantörer i köparens konkurs är därför att lägga upp relationen på ett sådant 

sätt att äganderätten kvarstår hos leverantören, och köparen bara har en be-

gränsad rätt att nyttja lösöret. Så skulle kunna ske till exempel genom slu-

tande av ett leasingavtal, där köparen periodvis erlägger en summa pengar 

till säljaren i form av leasingavgifter. Leasingavtal ger som utgångspunkt le-

asegivaren separationsrätt vid utmätning och konkurs hos leasetagaren, så-

vida inte vissa farliga förfoganden vidtagits.28  

 

I likhet med vad som gäller för återtagandeförbehållen och som utvecklas 

nedan går separationsrätten förlorad om leasetagaren exempelvis infogar 

den hyrda egendomen i annan lös egendom som i förhållande till leasingob-

jektet framstår som huvudsaken, eller om leasetagaren säljer egendomen vi-

dare för egen räkning.29 Redan av detta följer att leasingupplägget inte kan 

användas för att skapa tillförlitlig säkerhet för en stor grupp leverantörsford-

ringar, nämligen sådana som har sin grund i leveranser av vidareförsälj-

nings- och bearbetningsgods. Eftersom själva tanken med köpet av dessa va-

ror antingen är att de löpande ska säljas vidare eller att de ska användas i 

köparens produktion, kommer en del av dem med stor sannolikhet att vara 

förfogade över på ett sätt som upphäver separationsrätten även om köparen 

                                                 
27 Millqvist, ”Sakrättens grunder” s 92-94.  
28 Möller, ”Civilrätten vid finansiell leasing” s 118. För vissa typer av leasingupplägg krävs dock ytterli-
gare åtgärder för att skapa separationsrätt för leasegivaren, se vidare a a kap 2.5.  
29 A a s 118.  
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går i konkurs eller blir föremål för utmätning bara en kort tid efter leverans. 

Till skillnad mot situationen vid kreditförsäljning med återtagandeförbehåll 

faller dock inte separationsrätten redan på den grund att leasegivaren givit 

leasetagaren medgivande att förfoga över egendomen på ett sätt som skulle 

medföra att separationsrätten går förlorad.30 För de varor som inte redan bli-

vit förfogade över skulle alltså separationsrätt på grund av leasingavtal 

kunna hävdas. Eftersom själva tanken med köp av vidareförsäljnings- och 

bearbetningsgods är att dessa ska förfogas över kan det kanske framstå som 

lite slumpartat för leverantörer av sådant gods om några varor kommer att 

kunna separeras eller inte, vilket medför att upplägget framstår som delvis 

otillfredsställande.  

 

För leverantörer av varor som inte är avsedda att direkt säljas vidare eller 

användas i produktionen blir situationen delvis en annan. Här kan det till 

exempel röra sig om leveranser av större objekt som köparen ska använda 

för att kunna driva sin verksamhet, till exempel maskiner för produktion el-

ler bilar för transport. Under förutsättning att dessa inte sålts vidare eller 

blivit tillbehör till fast egendom på ett sätt som upphäver separationsrätten 

enligt 2 kap. 4 § Jordabalken (JB) finns det goda utsikter för att ett leasing-

upplägg skulle kunna fungera som en godtagbar säkerhet. Här gör sig dock 

en annan problematik gällande. Att parterna kallar sitt avtal för ett leasing-

avtal räcker inte för att rättsförhållandet ska anses utgöra leasing med de 

därmed följande möjligheterna till separation. I lag, förarbeten och praxis 

har efterhand utvecklats principer för att dra gränser mellan sådana avtal 

som ska betraktas som verklig leasing, och sådana som ska anses utgöra av-

betalningsköp – oaktat den terminologi parterna använt.  

 

De grundläggande stadgandena finns i 1 § 3 st lag om avbetalningsköp mel-

lan näringsidkare m.fl. och 2 § 1 st 4 p konsumentkreditlagen, vilka innebär 

att avbetalningsköp ska anses föreligga även om ett avtal benämns som ett 

leasingavtal, om det är avsett att den som hyr egendomen ska bli ägare av 

denna. Av detta följer att avtal där äganderätten automatiskt övergår på le-

asetagaren efter att överenskomna betalningar har gjorts är att se som avbe-
                                                 
30 NJA 2009 s 79.  
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talningsköp.31 Om leasetagaren inte automatiskt blir ägare vid avtalstidens 

slut, men då har en rätt att köpa egendomen, menar Möller att utgångspunk-

ten är att avtalet ska ses som ett leasingavtal fram tills dess att köpoptionen 

utnyttjas, då det övergår till att bli ett köpeavtal.32 Om leasetagaren däremot 

inte bara har en rätt, utan i praktiken även en skyldighet att köpa hyresobjek-

tet efter hyrestidens utgång, menar Möller istället att det rör sig om ett köp. 

Så skulle vara fallet till exempel om leasingavtalet försetts med en köp- eller 

anvisningsoption i kombination med en skyldighet för leasetagaren att be-

tala avtalat pris, oavsett om han väljer att lämna tillbaka egendomen till lea-

segivaren eller inte lyckas sälja egendomen till det avtalade priset. Leaseta-

garen brukar vid dessa upplägg även ha rätt till eventuellt överskott som in-

kommer till följd av en försäljning till tredje man.33  

 

Effekten av dessa upplägg är att det är leasetagaren som står den kommersi-

ella risken för egendomens värdeförändring under hyrestiden och har det 

kommersiella intresset av en försäljning till tredje man. Detta motsvarar, 

som också kommer att framgå nedan, gränsdragningen mellan kommission 

och köp.34 Det är den part som bär den kommersiella risken för och har det 

kommersiella intresset av viss egendom som ska anses äga densamma. Även 

sanktionerade säljoptioner medför därför enligt Möller att avtalet är att se 

som ett köpeavtal, i vart fall om straffavgiften är så hög att den överstiger 

differensen mellan egendomens marknadsvärde och optionspriset när denna 

utnyttjas. Det är även i detta fall leasetagaren som står risken för en 

värdenedgång och får nyttan av en värdeökning.35 Motsvarande effekt upp-

nås genom att parterna avtalar om att köpoptionen ska kombineras med ett 

pris som väsentligen understiger det förväntade marknadsvärdet eller att 

säljoptionen kombineras med ett pris som väsentligen överstiger detta pris. 

Möller menar att avtalen i dessa fall bör vara att se som köp, även om några 

sanktioner inte utgår om optionerna inte utnyttjas.36 

  

                                                 
31 Möller, ”Civilrätten vid finansiell leasing” s 56.  
32 A a s 56.  
33 A a s 62 f.  
34 A a s 64-66.  
35 A a s 68 f.  
36 A a s 70 f.  
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Det sagda innebär att leverantörer som vill använda sig av ett leasingupp-

lägg för att säkra sin fordran på köpeskilling vid försäljning på kredit också 
måste acceptera att stå marknadsrisken för den överlämnade varan. Vad sä-

kerhetsrätten i praktiken kostar är alltså en risk att köparen vid kredittidens 

slut avstår från att genomföra köpet, kanske på grund av att utvecklingen på 
marknaden lett till att motsvarande egendom kan förvärvas billigare någon 

annanstans. Även då köparen har erlagt symboliska leasingavgifter under 

kredittiden riskerar leverantören att förmånliga affärsavtal inte blir verklig-

het. Detta måste te sig mycket främmande i de allra flesta leverantörers 

verksamhet. Tanken med försäljningen är ju de facto att köparen ska bli 

verklig ägare till egendomen. Med beaktande av detta blir det tydligt att 

många leverantörer skulle ha svårt att nå framgång med ett leasingupplägg 

för att skapa sig säkerhet i den överlåtna egendomen. Skulle detta ändå 
lyckas tillkommer risken för leverantörer av vidareförsäljnings- och bear-

betningsgods att varorna förfogats över och inte längre finns i behåll vid 

konkurs eller utmätning. Upplägget måste också anses förenat med en sådan 

grad av osäkerhet att det framstår som tveksamt om det är tillräckligt för att 

fungera som en tillfredsställande säkerhet. Man kan också förvänta sig att de 

avtal som utformas i syfte att få en relation att framstå som något den egent-

ligen inte är skapar ineffektivitet och riskerar att leda till tvister och ökade 

kostnader.37 

 

3.2.2 Återtagandeförbehåll 

Utgångspunkten för separationsrätt är som nämnts att äganderätten aldrig 

gått över till köparen, utan att denne bara innehar egendomen med begrän-

sad rätt.38 Om den verkliga tanken med avtalet mellan leverantören och kö-

paren i realiteten är att köparen faktiskt ska bli verklig ägare till egendomen, 

kan det enligt de skäl som nämnts ovan vara svårt att skapa separationsrätt 

på den grund att tanken aldrig varit att köparen ska bli ägare till egendomen. 

Här finns emellertid en annan möjlighet för leverantörerna att skaffa sig en 

form av separationsrätt i köparens konkurs, nämligen genom att uppställa ett 

återtagandeförbehåll till den sålda egendomen. Utgångspunkten i köplagen 
                                                 
37 Jmf resonemanget i SOU 2015:18 s 100, där just möjligheten för parterna att träffa avtal utefter de fak-
tiska omständigheterna bedömdes ha en positiv effekt på samhällsekonomin.  
38 Millqvist, ”Sakrättens grunder” s 91 f.  
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(KöpL) är att en säljare inte kan kräva tillbaka en vara om köparen inte 

lyckas betala köpeskillingen.39 För att säljaren ska ha en sådan möjlighet 

krävs enligt 54 § 4 st KöpL att säljaren i avtalet med köparen förbehåller sig 

en sådan rätt. Ett sådant förbehåll står sig även mot köparens borgenärer.40  

 

Effekten av ett giltigt återtagandeförbehåll skiljer sig från separationsrätts-

fallen som har sin grund i hyra, lån, deposition eller liknande. I dessa fall 

innebär separationsrätten att den verklige ägaren får separera egendomen 

från utmätningsgäldenären eller konkursboet.41 Egendomen kan alltså inte 

utmätas eller säljas av konkursförvaltaren. I de fall ett giltigt återtagandeför-

behåll finns har inte säljaren en ovillkorlig rätt att få ut egendomen som så-

dan, utan säkerheten består istället av en rätt att få täckning för sin netto-

fordran ur egendomens värde.42 Egendomen får således säljas och utmätas, 

men bara om säljaren får full täckning för sin fordran eller om säljaren god-

tar att en försäljning sker med förbehåll för hans rätt.43 

 

För att uppställa ett sakrättsligt giltigt återtagandeförbehåll krävs att förbe-

hållet avtalats senast samtidigt som varan överlämnas till köparen.44 Förbe-

hållet kan inte gälla som säkerhet för annan fordran än just fordran på köpe-

skilling för den aktuella varan.45 Även om ett giltigt återtagandeförbehåll 

har gjorts, kan förbehållet förlora sin verkan mot köparens borgenärer under 

kredittiden. Så är fallet om förbehållsegendomen blir tillbehör till fast egen-

dom enligt 2 kap. 1 eller 2 §§ JB; dock inte om förbehållsegendomen blir 

industritillbehör enligt 2 kap. 3 § JB, vilket följer av 2 kap. 4 och 5 §§ JB. 

Förbehållet förlorar också sin giltighet om egendomen infogas i annan lös 

egendom, som i relation till förbehållsegendomen framstår som huvudsak.46 

Samma sak gäller om förbehållsegendomen sammanfogas med annan lös 

egendom och en separation av beståndsdelarna skulle innebära att dessa inte 

var kompletta, och värdeminskningen på den sammanfogade helheten på 

                                                 
39 A a s 104 f.  
40 Håstad, ”Sakrätt” s 182.  
41 Millqvist, ”Sakrättens grunder” s 92.  
42 A a s 106.  
43 Håstad, ”Sakrätt” s 200.  
44 Håstad, ”Sakrätt” s 185.  
45 Millqvist, ”Sakrättens grunder” s 107.  
46 NJA 1942 s 195.  
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grund av separationen överstiger värdet av förbehållsegendomen.47 Ett för-

behåll förlorar också sin giltighet om köparen har förfogat över egendomen 

genom att exempelvis konsumera eller förbruka den,48 eller om egendomen 

hos köparen har bearbetats på ett sådant sätt att egendomen förlorat sin ur-

sprungliga identitet.49 Om förbehållsegendomen sålts vidare till en tredje 

man faller giltigheten av förbehållet om den tredje mannen har gjort ett god-

trosförvärv.50 Säljaren kan dock under vissa förutsättningar göra gällande 

separationsrätt i surrogat.51  

 

Utöver de ovan uppräknade situationerna förlorar ett återtagandeförbehåll 

sin sakrättsliga giltighet om säljaren har medgivit en rätt för köparen att in-

nan full betalning har erlagts förfoga över egendomen på ett sätt som skulle 

upphäva förbehållets giltighet, även om något faktiskt förfogande inte har 

skett. 52  Ett sådant medgivande behöver inte vara uttryckligt, utan har i 

praxis tolkats in i vissa avtal, när det framstått som klart att det förfogande-

förbud som ligger i ett återtagandeförbehåll inte varit avsett att binda köpa-

ren. Så har ansetts vara fallet till exempel när den naturliga förfogandetid-

punkten över egendomen infaller före betalningsdatumet,53 eller om det i av-

talet stadgas att säljaren ska ha separationsrätt även till fordran på tredje 

man till följd av vidareförsäljning av egendomen.54 I doktrinen har uttalats 

att dessa regler i praktiken innebär att det finns en presumtion för att återta-

gandeförbehåll är sakrättsligt ogiltiga när försäljning sker till detaljister eller 

tillverkare.55  

 

Framförallt kravet på att förfogandemedgivande inte får finnas för att ett 

återtagandeförbehåll ska vara giltigt, och det sätt på vilket man i praxis tol-

kat in ett sådant medgivande i vissa typer av avtal, för med sig att en stor 

grupp leverantörer överhuvudtaget inte kan använda sig av återtagandeför-

                                                 
47 Se tillägg av JustR Karlgren i NJA 1960 s 9.  
48 Håstad, ”Sakrätt” s 188.  
49 Helander, ”Kreditsäkerhet i lös egendom” s 653.  
50 NJA 2007 s 501.  
51 Håstad, ”Sakrätt” s 188.  
52 NJA 1932 s 292.  
53 NJA 1960 s 221.  
54 NJA 1932 s 292.  
55 Håstad, ”Sakrätt” s 193.  
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behåll för att säkra sin fordran på köparen.56 Kriteriet torde, enligt min upp-

fattning, även ställa till problem för de leverantörer som visserligen inte 

drabbas av ogiltighetspresumtionen, men som levererar till köpare som inte 

har tillräcklig likviditet för att betala köpeskillingen innan varan har kunnat 

säljas vidare eller bearbetats. Så skulle till exempel kunna vara fallet med 

återförsäljare av bilar, som för att hålla igång verksamheten behöver ett 

ganska stort lager bilar, men kanske inte har tillräcklig finansiell styrka för 

att kontantbetala dessa. Håstad menar dessutom att det i många fall troligt-

vis inte går att få sakrättsligt skydd för ett upplägg där köparen ska inhämta 

säljarens medgivande inför varje enskilt förfogande som sker före betalning. 

Detta motiveras med att köparen i regel givits så starka förhoppningar på att 

samtycke ska lämnas att han har rätt till sådant, eller att säljaren fortsatt le-

verera trots att förfoganden skett utan att samtycke inhämtats.57  Om detta 

stämmer kan inte förbehållet göras gällande ens för de delar av lagret där 

något förfogandemedgivande inte givits.  

 

Det måste också beaktas att det från en leverantörs synpunkt kan vara svårt 

att avgöra om ett upplägg enligt reglerna kommer att bedömas som innefat-

tande ett förfogandemedgivande eller inte, och redan denna osäkerhet för 

med sig att återtagandeförbehållens användbarhet blir begränsad.58  Även 

Kommissionslagskommitténs slutsats att kommissionsupplägg idag främst 

används för att skapa kreditsäkerhet i ett levererat lager tyder på att återta-

gandeförbehållen inte i tillräckligt hög grad ger leverantörer möjlighet att 

skydda sina anspråk hos köpare.59  

 

3.2.3 Kommission och konsignation  

Till skillnad från en försäljning med återtagandeförbehåll ger ett kommiss-

ionsavtal kommittenten separationsrätt till varor som lämnats till kommiss-

ionären för att säljas av denne, 23 § 1 st kommissionslagen (KommL). Har 

varorna sålts har kommittenten separationsrätt till fordran på tredje man på 
grund av försäljningen, 23 § 3 st KommL. För att kringgå problemet med att 

                                                 
56 Håstad, SvJT 1988 s 227.  
57 Håstad, ”Sakrätt” s 192.  
58 SOU 1988:63 s 78.  
59 SOU 1988:63 s 46.  
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återtagandeförbehåll inte är giltiga om köparen äger rätt att sälja varorna vi-

dare före full betalning är det därför inte ovanligt att parterna försöker struk-

turera sin relation som ett kommissionsförhållande, för att på så sätt tillför-

säkra säljaren/kommittenten separationsrätt.60 För att parternas relation ska 

vara att betrakta som ett kommissionsförhållande, och 23 § KommL därige-

nom ska vara tillämplig, krävs dock mer än att parterna kallar sin relation 

för ett kommissionsförhållande.  

 

Ett kommissionsförhållande föreligger enligt 1 § KommL när någon har i 

uppdrag att i eget namn för annans räkning sälja eller köpa lös egendom. 

Rekvisitet i eget namn kan vara uppfyllt antingen genom att kommission-

ären underlåter att informera den tredje man som försäljningen sker till att 

detta görs för kommittentens räkning, eller genom att kommissionären vis-

serligen är öppen med att försäljningen sker för kommittenten, men att avta-

let som träffas bara ger den tredje mannen rätt att rikta anspråk mot kom-

missionären.61 I denna del torde inga större problem föreligga vad gäller le-

verantörers möjligheter att uppfylla lagkraven. Svårare kan det dock bli med 

uppfyllandet av rekvisitet för annans räkning. Det avgörande för om en för-

säljning sker för annans räkning eller inte är huruvida den för vilkens räk-

ning försäljningen påstås ske har ett verkligt intresse av försäljningen. Detta 

avgörs genom en sammanvägning av alla relevanta omständigheter, där de 

mest väsentliga är om det finns en rätt för den påstådda kommissionären att 

returnera osålda varor, hur stor risken för att detta kommer att ske bedöms 

vara, samt hur stort kommittentens intresse för vilka villkor kommissionären 

uppnår i avtalet med tredje man är.62  

 

Om kommissionären har rätt att skicka tillbaka (eller bara underlåta att be-

tala för) varor som han inte lyckas sälja, och om risken för att detta sker inte 

är obetydlig, har kommittenten ett starkt intresse för hur kommissionärens 

försäljningsverksamhet går. På samma sätt har kommittenten ett stort in-

tresse av villkoren i kommissionärens avtal med tredje man om det mellan 

kommittenten och kommissionären inte avtalats ett fast pris, utan ersätt-

                                                 
60 Håstad, ”Sakrätt” s 147.  
61 Prop. 2008/09:88 s 29.  
62 SOU 1988:63 s 52-54.  
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ningen är beroende av priset som uppnås gentemot tredje man. Returrisk 

och resultatintresse kan föreligga i olika hög grad i olika avtal, och en hög 

grad av det ena kan kompensera för en lägre grad av det andra.63 Det som är 

viktigt är att kommittenten bär den kommersiella risken för avtalet med 

tredje man, och det är denna risk som motiverar att kommittenten också får 

fördelen av en separationsrätt i kommissionärens konkurs.64 Andra aspekter 

av parternas avtal är emellertid också relevanta, exempelvis vem som ska 

bekosta lagerhållning och finansiering, vem som ska försäkra godset, hur 

redovisning ska ske och vilken rätt att förfoga över godset som finns.65  

 

De krav som ställs på ett affärsupplägg för att det ska vara att betrakta som 

kommission är många gånger helt främmande i relationen mellan en leve-

rantör och en köpare. Grundtanken i en sådan relation är i regel inte att leve-

rantören ska stå någon kommersiell risk för avtalet med tredje man. Även 

om parterna avtalar om en returrätt verkar utgångspunkten vara att denna 

aldrig ska utnyttjas. Det är också absolut vanligast att leverantören betingar 

sig ett fast pris för varan och att köparen bestämmer priset gentemot tredje 

man. Köparen belastas också av lagerhållningskostnader och finansierings-

kostnader och står risken för varan.66 Mot denna bakgrund finns det en up-

penbar risk att en leverantör som försöker sluta ett ”kommissionsavtal” med 

en köpare i ett skarpt läge skulle komma att få sin eftersträvade separations-

rätt underkänd av domstolarna.67 Kommission är alltså inte heller det en 

framkomlig väg för leverantörer att tillförsäkra sig säkerhet för sina krav. 

Utöver detta tillkommer kommersiellt omotiverade kostnader för parterna av 

att försöka få en rättslig relation att framstå som något annat än vad den 

egentligen är, bara för att tillförsäkra leverantören separationsrätt.68 Sam-

mantaget är det alltså många gånger omöjligt för en leverantör att få säker-

het genom ett kommissionsupplägg, och alla gånger onödigt dyrt.  

 

                                                 
63 SOU 1988:63 s 52-56.  
64 Prop. 2008/09:88 s 54.  
65 NJA 2012 s 419.  
66 SOU 1988:63 s 46.  
67 SOU 1988:63 s 89.  
68 Jmf SOU 2015:18 s 169 där just minskade kostnader på grund av att parterna inte längre måste använda 
sig av verklighetsfrämmande avtalskonstruktioner ansågs motivera en övergång från traditionsprincipen 
till avtalsprincipen.  
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Ett annat alternativ för att kringgå reglerna om återtagandeförbehållens ogil-

tighet vid förfogandemedgivande kan vara att parterna sluter ett konsignat-

ionsavtal. Avtalet innebär att säljaren deponerar ett varulager hos köparen 

och att köparen sedan, när han har hittat avsättning för en vara, har en gene-

rell rätt att förvärva denna på kredit och sälja den vidare till tredje man för 

egen räkning.69 Tanken är att säljaren ska ha separationsrätt till det lager 

som finns kvar hos köparen vid konkurs eller utmätning, eftersom detta la-

ger bara deponerats hos köparen och äganderätten alltså kvarstår hos sälja-

ren.70 Vi rör oss i dessa fall i gränslandet mellan kommission och försäljning 

på kredit med återtagandeförbehåll, och det kan vara osäkert huruvida upp-

lägget berättigar säljaren till separationsrätt eller inte. En bedömning får gö-

ras från fall till fall, och avgörande är även här vilket intresse säljaren har av 

vad som händer med varorna. Eftersom försäljningen till tredje man i det här 

fallet inte sker för säljarens räkning ska dock inte resultatintresset beaktas. 

Avgörande betydelse fästs istället vid returrätt och returrisk. Den senare kan 

inte framstå som obetydlig för att separationsrätt ska kunna göras gällande.71 

Rättsläget är dock inte helt klarlagt, och det har i doktrinen argumenterats 

för att separationsrätt inte alls bör föreligga, eftersom upplägget är ett tydligt 

försök att kringgå reglerna om återtagandeförbehållens begränsningar.72 Av 

de skäl som framförts ovan om varför kommissionsupplägg passar dåligt i 

relationen mellan leverantörer och köpare följer att även konsignationsupp-

lägg många gånger måste te sig främmande för parterna i en sådan relation. 

Tanken är inte att leverantören ska stå någon kommersiell risk. Till detta 

kommer i konsignationsfallet också rättslägets osäkerhet, vilket i sig bör 

leda till att alternativet framstår som otillfredsställande.  

 

3.3 Möjligheter att skapa förmånsrätt 

3.3.1 Handpanträtt och säkerhetsöverlåtelse   

Särskild förmånsrätt följer enligt 4 § 2 p FRL med bland annat handpanträtt. 

Utöver ett obligationsrättsligt giltigt pantavtal följer indirekt av 10 kap. 1 § 

                                                 
69 SOU 1988:63 s 95.  
70 Millqvist, ”Sakrättens grunder” s 118.  
71 SOU 1988:63 s 95-97.  
72 Se Millqvist, ”Sakrättens grunder” s 118 f.  
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Handelsbalken (HB) ett krav på tradition för att panthavaren ska uppnå 
skydd mot pantsättarens borgenärer. Tradition kan ersättas med denuntiation 

enligt reglerna i 1936 års lag om pantsättning av lös egendom som inneha-

ves av tredje man. Traditionskravet innebär att pantsättaren ska ha blivit av-

skuren från rådigheten över panten.73 Rådighetsavskärandet måste i regel 

bestå under hela pantsättningstiden och när exekution sker för att panträtten 

ska vara giltig.74 Återfår pantsättaren rådigheten över panten under pantsätt-

ningstiden, varefter han åter lämnar den ifrån sig, uppstår en ny pantsätt-

ning, med effekten att en ny återvinningsfrist enligt 4 kap. 12 § KL börjar 

löpa. Effekten av en giltig panträtt är att panthavaren har möjlighet att reali-

sera panten och ur köpeskillingen ta täckning för sin fordran om inte gälde-

nären betalar på utsatt tid.75 Eventuellt överskott måste dock enligt 37 § av-

talslagen (AvtL) redovisas till pantsättaren.  

 

Vid utmätning och konkurs har panthavaren förtur till betalning som flyter 

in vid en försäljning av panten, 4 § 2 p FRL. Panthavaren är också skyddad 

på så sätt att om en annan borgenär begär utmätning i panten, denna kan säl-

jas exekutivt endast om panthavaren får full täckning för sin fordran, 9 kap. 

4 § UB. Reglerna är delvis andra vid konkurs, där konkursförvaltaren initialt 

har möjlighet att lösa in panten, men om så inte sker ges borgenären rätt att 

själv sälja denna. Gör han inte det har konkursförvaltaren rätt att sälja pant-

egendomen, och borgenären har då förmånsrätt till influten köpeskilling, 

men det finns inget krav på att hela borgenärens fordringsbelopp måste 

täckas för att försäljning ska kunna ske, 8 kap. 10 § KL. Inte i något av fal-

len har dock panthavaren rätt att motsäga sig en försäljning, även om hans 

fordran inte är förfallen till betalning eller om han i övrigt fått förmånliga 

villkor i avtalet med gäldenären.76  

 

Det finns, åtminstone i teorin, inga hinder mot att leverantörer kräver pant 

av sina köpare när de levererar på kredit. Tillämpas en generell pantsättning 

kan leverantören använda panten som säkerhetsunderlag för alla befintliga 

                                                 
73 NJA 1996 s 52.  
74 Håstad, ”Sakrätt” s 290.  
75 Håstad, ”Sakrätt” s 312.  
76 Håstad, ”Sakrätt” s 313-316.  
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och kommande fordringar mot köparen,77 vilket gör pantsättningsmöjlighet-

en praktiskt tillgänglig även för leverantörer av varor med täta leveranser 

och korta kredittider, som i och med detta slipper genomföra nya pantsätt-

ningar vid varje leverans. Den uppenbara nackdelen med pantsättningar är 

naturligtvis det grundläggande kravet på tradition och fortlöpande avskuren 

rådighet. För att förmånsrätt ska kunna skapas på detta sätt krävs alltså för 

det första att köparen ens har egendom till ett sådant värde att den kan fun-

gera som tillfredsställande säkerhet, och för det andra att köparen har möj-

lighet att avstå från denna egendom så länge som skuldförhållandet till leve-

rantören består. Även om sådana förutsättningar skulle vara för handen 

måste användande av egendom som passiv säkerhet på detta sätt anses täm-

ligen ineffektivt och framstår av denna anledning, enligt min mening, som 

olämpligt.  

 

Ett sätt att komma runt traditionskravet är att istället använda sig av möjlig-

heten att säkerhetsöverlåta pantegendomen genom att lägga upp transaktion-

en som ett köp och låta registrera detta enligt reglerna i LkL. Köparen får då 
skydd mot överlåtarens borgenärer, trots att egendomen blir kvar hos överlå-

taren, 1 § LkL. Registrering enligt LkL tar egentligen sikte på regelrätta 

köp, och den rättsliga effekten är att säkerhetsköparen får separationsrätt till 

egendomen, och inte förmånsrätt som i pantfallet.78 LkL anses dock sedan 

länge tillämplig även på säkerhetsöverlåtelser,79 och det lär idag främst vara 

för sådana som förfarandet används.80 37 § AvtL är tillämplig även på sä-

kerhetsöverlåtelser.81 Mot bakgrund av dessa likheter mellan pantsättning 

och säkerhetsöverlåtelse är det motiverat att behandla dessa i samma avsnitt, 

även om de formella rättsföljderna skiljer sig åt dem emellan. Genom att 

lägga upp transaktionen som en säkerhetsöverlåtelse kan egendomen använ-

das som kreditunderlag och ändå fortsätta att nyttjas i säkerhetsöverlåtarens 

löpande verksamhet.82 En stor fördel med upplägget är alltså, enligt min 

uppfattning, att det tillåter att egendomen även under kredittiden nyttjas på 

                                                 
77 A a s 324.  
78 SOU 2015:18 s 135.  
79 NJA 1912 s 156.  
80 SOU 2015:18 s 31.  
81 Karlgren, ”Säkerhetsöverlåtelse enligt svensk rättspraxis” s 25.  
82 Millqvist, ”Sakrättens grunder” 6 uppl. s 136 f.  
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ett effektivt sätt. Säkerhetsöverlåtelser används dock i mycket begränsad ut-

sträckning i praktiken,83 vilket till stor del bedömts bero på att kraven i LkL 

för att uppnå sakrättsligt skydd är invecklade och föråldrade.84 Trots att både 

pantsättning och säkerhetsöverlåtelse är teoretiska möjligheter för leverantö-

rer att skydda sina anspråk på är de alltså många gånger ineffektiva eller 

opraktiska alternativ.  

 

3.3.2 Företagshypotek  

Särskild förmånsrätt i lös egendom som hör till näringsverksamhet följer en-

ligt 5 § FRL med företagshypotek. Företagshypotek upplåts genom att gäl-

denären (som måste vara en näringsidkare), ansöker om inteckning av ett 

visst belopp i sin verksamhet. Som bevis härpå får han ett fysiskt eller 

elektroniskt företagsinteckningsbrev, 1 kap. 2 § företagshypotekslagen 

(FHL). Säkerheten får sakrättsligt skydd när det fysiska företagsinteck-

ningsbrevet traderats till borgenären, eller om det rör sig om elektroniska in-

teckningsbrev, när borgenären registrerats som inteckningshavare i ett sär-

skilt register, 1 kap. 3 § FHL. Säkerhetsunderlaget utgörs enligt 2 kap. 1 § 

FHL av all lös egendom som tillhör näringsidkaren och som ingår i den in-

tecknade verksamheten, dock inte kassa- och banktillgodohavanden, aktier 

och andra finansiella instrument, egendom som kan pantsättas genom regi-

strering i annat system, och egendom som inte kan utmätas eller ingå i en 

konkurs.  

 

Effekten av att ett företagshypotek upplåtits på korrekt sätt är att säkerhets-

havaren vid utmätning eller konkurs hos gäldenären äger rätt till företräde 

till betalning för sin fordran ur företagshypoteksunderlaget, 2 kap. 5 § FHL. 

Företrädet gäller gentemot borgenärer med sämre rätt enligt förmånsrätts-

ordningen. Flera borgenärer kan ha säkerhet i företagshypotek, och deras in-

bördes rätt styrs då av tidpunkten för ansökan om inteckning, 3 kap. 3 § 

FHL. Precis som vid handpant kan företagshypotek användas som säkerhet 

för framtida fordringar.85 Detta gör, enligt det resonemang som förts ovan, 

att säkerheten blir praktiskt möjlig även för leverantörer med täta leveranser 
                                                 
83 SOU 2015:18 s 64.  
84 SOU 2015:18 s 130.  
85 Millqvist, ”Sakrättens grunder” 6 uppl. s 190.  
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och korta kredittider att använda sig av. Grundtanken med företagshypoteket 

är att det ska finnas en möjlighet för gäldenären att använda egendom som 

kreditunderlag, trots att han behöver den i sin löpande verksamhet.86 Att 

egendomen används löpande innebär naturligtvis att hypoteksunderlaget va-

rierar från tid till annan i och med att egendom säljs, köps in, kundfordringar 

betalas och så vidare. Det finns därför ett visst osäkerhetsmoment i hur 

mycket säkerheten vid olika tidpunkter är värd.87  

 

Det finns inget teoretiskt hinder mot att leverantörer kräver företagshypotek 

för sina kreditleveranser. Med beaktande av möjligheten att göra pantsätt-

ningen generell finns det tvärtom goda möjligheter att använda företagshy-

poteket som säkerhet. Hänsyn måste naturligtvis tas till att hypoteksun-

derlaget varierar, och leverantören bör därför inte ha en större utestående 

kredit än det lägsta värde han bedömer att hypoteksunderlaget vid var tid 

uppgår till. I praktiken är det dock framförallt bankerna som använder sig av 

företagshypoteket vid sin kreditgivning.88 Det torde inte heller vara ovanligt 

att bankerna använder sig av negativklausuler när de tar ut företagshypotek 

eller andra säkerheter ur gäldenärens verksamhet, vilket innebär att gäldenä-

ren förhindras att exempelvis pantsätta egendom som i annat fall skulle ha 

ingått i hypoteksunderlaget till en annan borgenär. Leverantörernas prak-

tiska möjlighet att använda sig av företagshypotek som säkerhet måste alltså 

ses i ljuset av bankernas praxis på området. För att ett mindre eller medel-

stort företag överhuvudtaget ska kunna erhålla bankkredit är säkerhet i före-

tagshypotek närmast ett krav.89 Bankkrediten är också ofta en helt nödvän-

dig förutsättning för att ett företag ska kunna bedriva verksamhet. Även fö-

retag vars verksamhet kan bedrivas på ett lönsamt sätt behöver i regel till-

gång till likvida medel från en kreditgivare för att hålla verksamheten igång 

även när det uppstår ett tidsmässigt glapp mellan inbetalningar och utbetal-

ningar.90 Företagen måste alltså se till att banken får den säkerhet den krä-

ver. Det är i ljuset av detta leverantörers möjlighet att kräva företagshypotek 

måste ses.  

                                                 
86 A a s 187 f.  
87 A a s 193.  
88 Dir. 1995:163 s 6.  
89 Leijon, ”Leverantörernas och bankernas ställning vid konkurs” s 47.  
90 Millqvist, ”Sakrättens grunder” 6 uppl. s 187.  
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Som beskrivits ovan kan flera borgenärer ha säkerhet i företagshypotek, och 

deras inbördes prioritet bestäms då efter tidpunkten för inteckningens sö-

kande. Om en leverantör skulle ha högsta prioritet till företagshypoteksun-

derlaget kan det antas att banken inte skulle bevilja företaget kredit i lika 

stor utsträckning som om banken hade första prioritet, om någon kredit 

skulle lämnas överhuvudtaget. Det synes därför inte finnas annat alternativ 

än att ge bankerna förtur till hypoteksunderlaget. Här kan visserligen leve-

rantörerna kräva säkerhet med prioritet efter banken, så att förmånsrätt till 

hypoteksunderlaget ges i den mån detta inte måste tas i anspråk för att täcka 

bankens fordran. Osäkerheten i företagshypoteket som säkerhet måste dock 

här återigen lyftas fram. En gäldenär på obestånd kan knappast förväntas ha 

så mycket hypoteksegendom så att det skulle räcka till att täcka både ban-

kens och leverantörens krav. Ett mer realistiskt scenario är att det bara finns 

så mycket hypoteksunderlag att bankens fordran blir delvis täckt, och över-

skjutande del bevakas som oprioriterad, och leverantören får då bevaka hela 

sin fordran som oprioriterad.91 Den teoretiska möjligheten är mot denna 

bakgrund inte mycket värd i praktiken.  

 

3.4 Möjligheter att rikta anspråk mot tredje man  

3.4.1 Borgensåtaganden och bankgarantier  

Ett sätt för en borgenär att skapa säkerhet för sin fordran är att kräva att en 

tredje man ingår ett borgensåtagande för den skuld gäldenären har, så att 

borgenären kan rikta anspråk på betalning av skulden inte bara mot gäldenä-

ren själv utan även mot borgensmannen.92 Borgensåtagandet har i stort sett 

samma effekter som en pantsättning, eftersom båda alternativen ger borge-

nären möjlighet att söka betalning från en annan källa än gäldenären själv. I 

jämförelse med pantsättning, som är en realsäkerhet,93 är kraven för ett gil-

tigt borgensåtagande, som är en personell säkerhet,94 väsentligt mycket lät-

tare att uppnå. Det finns inget krav på självständigt sakrättsligt moment 

                                                 
91 Bergqvist Deurell, ”Leverantörernas och bankernas ställning vid konkurs” s 44.  
92 Mellqvist och Persson, ”Fordran och skuld” 8 uppl. s 55 f.  
93 A a s 31.  
94 A a s 31.  
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motsvarande bestående rådighetsavskärande vid ett borgensåtagande. För att 

uppnå en giltig borgen krävs bara att borgenären och borgensmannen träffar 

ett giltigt avtal, enligt vanliga obligationsrättsliga regler.95 Har så skett kan 

borgenären kräva betalt av borgensmannen antingen direkt, eller sedan han 

misslyckats att få betalt av gäldenären, eller sedan han misslyckats att få 

täckning för sin fordran ur andra säkerheter, allt enligt de närmare villkor 

som framgår av borgensåtagandet.96 Både fysiska och juridiska personer kan 

ingå borgensåtaganden, och det är inte ovanligt att ställföreträdaren för en 

juridisk person går i borgen för företagets skulder; tvärtom krävs det ofta för 

att få lån av banker och andra kreditinstitut.97  

 

Precis som pantförskrivningar kan borgensförpliktelser göras generella, så 

att de säkerställer alla gäldenärens befintliga och kommande skulder till en 

borgenär.98 Detta gör, enligt min mening, att borgensförpliktelser blir prak-

tiskt möjliga att använda som säkerhet även i relationen mellan leverantörer 

och köpare. Eftersom dessa relationer karaktäriseras av frekventa leveranser 

och i och med detta även förnyade skuldförbindelser skulle ett krav på indi-

viduellt borgensåtagande för varje enskild skuld bli mycket administrativt 

betungande. Med ett generellt borgensåtagande kan man kringgå detta, men 

det innebär en högre risk för borgensmannen eftersom denne inte på samma 

sätt som vid individuella borgensförpliktelser kan hålla kontroll över hur 

stor skuld gäldenären har till borgenären. Detta skulle kunna ha en av-

skräckande effekt, och i praktiken leda till att det blev svårt att hitta en villig 

borgensman. Med beaktande av att vanliga obligationsrättsliga regler - och 

således avtalsfrihet - gäller, skulle man dock kunna tänka sig ett upplägg där 

borgensmannens ansvar begränsas till ett visst högsta belopp. Leverantören 

får då tillse att gäldenärens skuld aldrig är högre än detta belopp, men slip-

per ändå det praktiska omaket att träffa nya förbindelser vid varje leverans.  

 

I praktiken kräver dock ofta bankerna personlig borgen från företagens 

ägare eller ställföreträdare, ofta i kombination med företagshypotek i bola-

                                                 
95 A a s 32.  
96 A as 60.  
97 A a s 31 f.  
98 Se t ex NJA 1999 s 408.  
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gets verksamhet.99 En effekt av att ägare eller ställföreträdare för ett företag 

har personligt betalningsansvar kan bli att denne försöker se till att de skul-

der för vilka det personliga ansvaret gäller betalas framför andra skulder, så 

att det personliga ansvaret inte aktualiseras.100 Det har i debatten ofta fram-

förts att detta sammantaget leder till att företagare inför en stundande kon-

kurs väljer att fylla på sina varulager så att bankerna får fullt betalt genom 

säkerheten i företagshypoteket, och det personliga betalningsansvaret däri-

genom inte aktualiseras. Detta sker naturligtvis på leverantörernas bekost-

nad, eftersom varorna som lagret fyllts på med levererats från dem på kre-

dit.101 Vad som alltså skulle kunna fungera som ett säkerställande för leve-

rantörerna blir i praktiken ett vapen i händerna på andra borgenärrsgrupper 

för att försämra deras situation. I vilken utsträckning detta faktiskt äger rum 

i praktiken är dock omdebatterat.102 Oaktat detta skulle företagarnas incita-

ment att prioritera bankerna kunna balanseras om även leverantörerna bör-

jade kräva personlig borgen som säkerhet för sina krediter.  

 

Problemen och fördelarna med att använda borgensåtagande som säkerhet 

utgör enligt min uppfattning två sidor av samma mynt. Å ena sidan ger bor-

gensåtagandet säkerhet i hela borgensmannens samlade förmögenhetsmassa, 

vilket i jämförelse med panträtt, som bara gäller i viss utpekad egendom, 

framstår som fördelaktigt. Å andra sidan har borgenären ingen möjlighet att 

kontrollera säkerhetsunderlaget på det sätt som är möjligt vid pant – bor-

gensmannen har ju alla möjligheter att göra sig av med alla sina tillgångar, 

och då är åtagandet inte mycket värt. Den praxis som finns hos bankerna att 

kräva personlig borgen i kombination med företagshypotek skulle också 

kunna också utgöra ett reellt hinder för leverantörer att använda sig av bor-

gensmöjligheten. Ägaren eller ställföreträdaren som redan gått i borgen för 

företagets skuld till banken vill kanske inte utsätta sig för ytterligare risker, 

eller är kanske förhindrad att göra så på grund av en negativklausul i avtalet 

med banken, och att hitta andra som är beredda att gå i borgen kan vara 

svårt.  

                                                 
99 Håstad, Insolvensrättsligt forum 1995 s 56.  
100 Rörande skatter, se SOU 1999:1 s 178 f.   
101 Bergkvist Deurell, ”Leverantörernas och bankernas ställning vid konkurs” s 44.  
102 Se t ex Edström, ”Leverantörernas och bankernas ställning vid konkurs” s 58.   
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Bankgarantier fungerar på samma sätt som borgensåtaganden, men här är 

borgensmannen en bank. I motsats till vad som får antas vara regel i fallet 

när en ägare eller ställföreträdare går i borgen för ett bolags skulder, kräver 

banken betalt för sitt borgensåtagande.103 Eftersom borgensmannen här ut-

görs av en bank, gör sig problemet med säkerhetsunderlagets bestånd som 

anfördes ovan under personliga borgensåtaganden inte gällande med någon 

styrka. Det får antas att banken kommer att ha tillräckligt med tillgångar för 

att infria sitt åtagande om detta skulle bli aktuellt. Problemen med bankga-

rantin ligger istället just i det faktum att det kostar pengar att ta ut en bank-

kredit; en kostnad som kan förväntas få bäras av leverantörerna.104  

 

3.4.2 Tredjemanspant  

Ytterligare en möjlighet för en borgenär att rikta betalningsanspråk mot en 

tredje man är genom ställande av tredjemanspant. Med detta avses pant som 

en tredje man ställer till säkerhet för borgenärens fordran mot gäldenären. 

Det saknas uttryckliga lagregler för tredjemanspant i svensk rätt, men ana-

logier kan göras både från pantreglerna och borgensreglerna.105 Precis som 

vid vanlig pantsättning finns inga formkrav för pantavtalet, men för skydd 

mot pantsättarens borgenärer krävs tradition.106 Effekten av en giltig tredje-

manspant är att borgenären vid gäldenärens uteblivna betalning kan realisera 

tredjemanspanten för att få täckning för sin fordran. Det krävs inte att bor-

genären först söker få betalt av gäldenären genom utmätning eller konkurs, 

utan tredjemanspanten svarar primärt, om inte parterna avtalat om annat.107 

För realisationen gäller samma regler som vid vanlig pantsättning, nämligen 

att förfarandet i 10 kap. 2 § HB ska respekteras, om inte annat avtalats mel-

lan parterna.108  

 

Med beaktande av de likheter som tredjemanspantsinstitutet har med vanliga 

borgens- och pantförbindelser får det antas att även tredjemanspanten kan 

                                                 
103 Mellqvist, och Persson, ”Fordran och skuld” 10 uppl. s 32.  
104 Leijon, ”Leverantörernas och bankernas ställning vid konkurs” s 48.  
105 Walin och Ingvarsson, ”Borgen och tredjemanspant” s 304.  
106 A a s 305 f.  
107 NJA 1987 s 80.  
108 Walin och Ingvarsson, ”Borgen och tredjemanspant” s 321.  
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ställas generellt, och alltså svara för samtliga gäldenärens skulder till borge-

nären, även om uttryckliga lagregler härom saknas. Precis som anförts ovan 

öppnar detta upp för leverantörer med frekventa leveranser att utnyttja insti-

tutet, eftersom det möjliggör säkerställande utan omfattande administration. 

I motsats till vad som gäller för borgensmän som ställer generell borgen har 

pantsättaren i dessa fall ett bättre skydd, eftersom pantsättningen är begrän-

sad till pantobjektets värde. Detta skulle kunna göra det lättare att hitta per-

soner som är villiga att ställa pant för gäldenärens skuld till leverantören. 

Från borgenärssynpunkt kan tredjemanspant också vara att föredra ur den 

synvinkeln att borgenären har kontroll över säkerhetsunderlaget, vilket inte 

är fallet vid borgensåtaganden.  

 

I teorin verkar alltså tredjemanspant vara ett attraktivt alternativ för leveran-

törer att säkerställa sina anspråk på. Den uppenbara problematiken ligger 

naturligtvis i att hitta någon som är villig att ställa säkerhet för någon annans 

åtaganden. Möjligen underlättas detta om pantsättaren får betalt för sin risk, 

men då återkommer problemet med ökade kostnader som diskuterades i 

samband med bankgarantier.  

 

3.4.3 Factoringupplägg   

Factoringupplägg förekommer i huvudsak i två olika former; fakturabelå-

ning och fakturaköp. Minst tre parter finns inblandade i båda typerna av 

upplägg - en (men i regel flera) gäldenärer, en borgenär och ett factoringbo-

lag. I grunden ligger en transaktion mellan gäldenären och borgenären, till 

exempel en försäljning, som gör att ett fordringsförhållande uppstår. För att 

slippa vänta på betalning vänder sig borgenären till ett factoringbolag, som 

antingen belånar eller köper borgenärens fordran mot gäldenären. Ett faktu-

rabelåningsupplägg går till så att borgenären får låna en summa pengar av 

factorn, i regel motsvarande ca 80 % av fordringsbeloppen, mot säkerhet i 

de fordringar han har mot olika gäldenärer. Gäldenärerna denuntieras om 

pantsättningen genom fakturan, och betalar på förfallodagen till factorn. 

Factorn redovisar sedan överhypoteket på 20 % till borgenären i enlighet 

med 37 § AvtL. Factorns intäkter vid fakturabelåning kommer från ränta på 
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kreditbeloppet och olika avgifter. 109  Eftersom det vid fakturabelåning i 

grunden rör sig om ett kreditavtal mellan factorn och borgenären, där lö-

pande avbetalning sker genom inkasserandet av kundfordringar, är det bor-

genären som bär kreditrisken för det fall en gäldenär skulle bli insolvent. 

Säkerheten i form av fordringen är då värdelös, men borgenären har kvar sin 

skyldighet att betala tillbaka den kredit han fått. Denna kreditrisk för borge-

nären undviks om parterna istället väljer fakturaköpsupplägget. Factorn kö-

per då borgenärens fordringar mot gäldenärerna och det belopp som över-

förs från factorn till borgenären har karaktären av en köpeskilling för ford-

ringarna. Skulle en eller flera gäldenärer vid detta upplägg bli insolventa, 

bär factorn denna förlust. I utbyte mot riskövertagandet sätter factorn i regel 

ner köpeskillingen till en viss procent av fordringsbeloppet.110 Det ska dock 

observeras att detta bara ger en generell bild av vad som gäller i factoringre-

lationer – betydande variationer finns mellan olika factoringavtal.111  

 

Det har i debatten om leverantörernas ställning vid konkurs framförts att 

dessa för att skydda sin ställning kan ingå ett factoringavtal med ett facto-

ringbolag.112 Enligt vad som sagts ovan är det dock bara vid fakturaköps-

upplägg som leverantören kan frigöra sig från risken att köparens insolvens 

drabbar honom negativt. Vid fakturabelåning får leverantören visserligen 

betalning motsvarande större delen av fordringsbeloppet snabbare än vad 

som överenskommits i avtalet med köparen, men skulle köparen inte kunna 

betala är det fortfarande leverantören som bär denna risk. Har han inte sä-

kerställt sitt anspråk på något annat sätt kommer han alltså att vara opriori-

terad i köparens konkurs och, enligt vad som anförts ovan, få ingen eller 

mycket begränsad utdelning. Den enda skillnaden med ett fakturabelånings-

upplägg är att leverantören då har ett factoringbolag i ryggen som kräver 

honom på återbetalning av krediten.  

 

Inte heller fakturaköp kan enligt min uppfattning anses vara ett tillfredsstäl-

lande sätt för leverantörer att tillförsäkra sig bättre positioner. Vad ett fak-

                                                 
109 Martinson, ”Kreditsäkerhet i fakturafordringar - en förmögenhetsrättslig studie” s 110.  
110 A a s 111.  
111 A a s 111. 
112 Leijon, ”Leverantörernas och bankernas ställning vid konkurs” s 49.  



Sida 44 av 97 

turaköp i realiteten innebär är att leverantören överlåter kreditrisken på nå-

gon med större riskspridning. Detta sker naturligtvis till en kostnad för leve-

rantören. Priset som factoringbolaget betalar för leverantörens fordran 

kommer att avspegla risken i fordringen, och vad som i praktiken sker är 

alltså att leverantörerna sätter ned alla sina fordringar med en liten del, istäl-

let för att få fullt betalt för vissa fordringar och inget betalt för andra, som 

hade varit fallet om factoringbolaget inte blivit involverat.  

 

En avslutande reflektion, som har bäring på alla de fall av säkerställande 

genom tredje man som beskrivits i detta avsnitt, är att relationen mellan le-

verantören och köparen inte förändras genom dessa dispositioner, och leve-

rantörens position har inte blivit bättre relativt andra borgenärer. Det är inte 

heller, enligt min uppfattning, rimligt att som argument för att leverantörers 

ställning i konkurs inte behöver förbättras anföra argument om att leverantö-

rer kan ingå andra rättsliga relationer för att skapa sig en generellt bättre si-

tuation. För det första innebär detta att man gör leverantörernas position be-

roende av att avtal kan träffas med tredje man (och de villkor som kan upp-

nås i ett sådant avtal). För det andra kan man i sådant fall alltid invända att 

alla olika borgenärsgrupper kan vidta dispositioner för att på ett generellt 

plan minska sitt beroende av gäldenärens betalningsförmåga, och man är då 

tillbaka på ruta ett.  
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4 Resultatet för leverantörer vid konkurs   
Det finns ingen kontinuerligt uppdaterad statistik över utdelningen i olika 

konkurser i Sverige, och det faller utanför ramen för denna framställning att 

ta fram sådan. Det har dock i andra sammanhang genomförts utredningar 

där ett urval av företagskonkurserna i Sverige ett visst år undersökts och sta-

tistik utifrån dessa tagits fram kring hur tillgångs-, skuld- och utdelningssi-

tuationen sett ut. Insolvensutredningen presenterade i SOU 1992:113 en 

undersökning baserad på 958 företagskonkurser under 1990. Urvalet var 

geografiskt spritt över landet och innefattade såväl aktiebolag som enskilda 

firmor och handels- och kommanditbolag. En del företag hade anställda me-

dan andra var enmansbolag.113 Av den totala skuldbördan utgjordes 44 % av 

skulder till oprioriterade borgenärer. Skulderna till borgenärer med säkerhet 

i företagsinteckning utgjorde 31 % av den totala skuldbördan. Utdelningen 

utföll så att de oprioriterade borgenärerna erhöll utdelning motsvarande 

knappt 4 % av deras sammanlagda fordrade belopp, medan motsvarade 

siffra för borgenärer med säkerhet i företagsinteckning var 46 %.114  

 

Liknande resultat framkom i en undersökning gjord av Förmånsrättskom-

mittén som presenterades i SOU 1999:1. Förmånsrättskommittén undersökte 

1 635 företagskonkurser som inträffat 1996, men urvalet styrdes här till att 

omfatta fler företag med anställda. Det geografiska urvalet var detsamma 

som i Insolvensutredningens undersökning. 115  I denna undersökning ut-

gjorde skulder till oprioriterade borgenärer 37 % av den samlade skuldbör-

dan. Skulder till borgenärer med säkerhet i företagshypotek uppgick till 26 

% av den totala skuldbördan. Vid utdelningarna fick de oprioriterade borge-

närerna utdelning motsvarande 3 % av det totala fordrade beloppet, och fö-

retagshypotekshavarna fick utdelning som uppgick till 39 % av totalt fordrat 

belopp.116  

 

En mer begränsad undersökning, men som är av nyare datum, genomfördes 

av Tillsynsmyndigheten för konkurser 2007. Undersökningen omfattade 88 

                                                 
113 SOU 1992:113 s 94 f.   
114 SOU 1992:113 s 95 ff.  
115 SOU 1999:1 s 130.  
116 SOU 1999:1 s 157.  
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konkursbolag inom olika branscher med geografisk spridning i hela Sverige. 

Undersökningen omfattade dock bara konkursbolag med fortsatt drift.117 Av 

rapporten framgår att leverantörerna är de stora förlorarna i konkursförfa-

randet och enbart får ut i genomsnitt 4 % av det fordrade beloppet. Motsva-

rande siffra för staten var 44 %, och för bankerna 60 %.118 Undersökningen 

genomfördes under den tid då företagshypoteket var en allmän förmånsrätt 

som gav förmånsrätt i 55 % av konkursgäldenärens egendom sedan bättre 

prioriterade borgenärer fått betalt.119 Syftet med att företagshypoteket be-

gränsades på detta sätt var bland annat att skapa ett mer jämställd borge-

närskollektiv.120 Resultatet av undersökningen visar dock att reformen inte 

fick önskat resultat – även med begränsningen var resultatet för leverantö-

rerna väsentligt sämre än för andra borgenärer.  

 

De redovisade undersökningarna är visserligen av äldre datum, vilket natur-

ligtvis måste beaktas när dagens situation diskuteras. Vad som framförallt 

förändrats sedan Insolvensutredningens- och Förmånsrättskommitténs 

undersökningar gjordes är att förmånsrätten för statens fordran på skatt och 

regressfordringar på grund av utbetald lönegaranti har tagits bort.121 Även 

hyresvärdars fordringar på obetald hyra har avskaffats.122 Förmånsrätten för 

fordringar på obetalda hyror var en särskild förmånsrätt som gällde i samma 

egendom som företagshypoteket.123 Hyresfordringarna hade dock företräde 

framför fordringarna säkrade med företagshypotek.124 Effekten av avskaf-

fandet bör mot denna bakgrund närmast ha förstärkt företagshypotekshavar-

nas position relativt oprioriterade borgenärer, eftersom ändringen innebär att 

en större andel skulder blev oprioriterade och således ska vara med och dela 

lika på ett eventuellt överskott sedan förmånsberättigade borgenärer tagit sin 

del. Företagshypotekshavarna ryckte dessutom upp och fick ensam tillgång 

till näringsidkarens lösa egendom.  

 
                                                 
117 KFM Rapport 2008:4 ”Temagranskning avseende verksamhetsrekonstruktion genom konkurs 2007” s 
4-5.  
118 KFM Rapport 2008:4 s 12 f.  
119 KFM Rapport 2008:4 s 18.  
120 Prop. 2002/03:49 s 67.   
121Prop. 2002/03:49 s 26 respektive prop. 2007/08:161 s 28.  
122 Prop. 2002/03:49 s 26.  
123 SFS 1984:656, 5 §.  
124 SFS 1970:142, 9 §.  
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Statens förmånsrätt för skatter och utbetald lönegaranti hade båda karaktä-

ren av allmänna förmånsrätter,125 och gällde således efter företagshypoteket, 

se 15 § FRL. I och med att förmånsrätterna hade sämre prioritet än företags-

hypoteket påverkar inte borttagandet av dessa företagshypotekshavarnas ut-

delning. Avskaffandet leder dock till att i de fall det finns egendom kvar i 

boet sedan borgenärerna med särskild förmånsrätt tagit sitt, en mindre grupp 

fordringar kommer att vara förknippade med allmän förmånsrätt. Effekten 

av detta blir att en större del av tillgångarna i konkursen kommer att tillfalla 

de oprioriterade borgenärerna, som alltså kan förvänta sig större utdelning 

på sina fordringar. Å andra sidan tillkommer staten som oprioriterad borge-

när, och det blir således fler som ska dela på kakan. Den positiva effekt på 

utdelningen till de oprioriterade borgenärerna som avskaffandet av skatte- 

och löneprivilegiet haft kan därför antas vara begränsad. Slutsatsen får stöd i 

den ekonomiska prognos som Karin Thorburn, Assistant Professor of Fi-

nance vid Dartmouth College i USA genomförde på uppdrag av Förmåns-

rättskommittén för att kartlägga hur olika ponerade förändringar av för-

månsrätterna skulle kunna påverka utfallet vid konkurs.126  

 

Vad som förändrats sedan undersökningen från 2007 gjordes är att företags-

hypoteket nu återigen gäller i 100 % av egendomen som ingår i hypoteks-

underlaget.127 Denna förändring stärker företagshypotekshavarnas ställning i 

förhållande till oprioriterade leverantörer. Mot denna bakgrund kan man 

alltså förvänta sig att den diskrepans som framkommit mellan framförallt 

leverantörer och banker i 2007 års undersökning är än större idag.  

 

Sammantaget har det alltså inte genomförts några förändringar som medför 

större effekter på hur utdelningen i svenska konkurser fördelar sig mellan 

olika borgenärsgrupper sedan den presenterade statistiken togs fram. Syftet 

är här inte heller att dra några exakta slutsatser om hur utdelningen fördelar 

sig procentuellt på olika fordringar, utan att på ett generellt plan undersöka 

om det finns väsentliga olikheter i detta hänseende mellan olika borgenärs-

                                                 
125 SFS 1975:1248, 11 § respektive SFS 1970:142, 12 § läst tillsammans med SFS 1970:741, 10 § och 
SFS 1992:497, 28 § i sin lydelse före 1 januari 2009.  
126 Thorburn, ”En empirisk analys av utdelning i svenska konkurser” s 10.  
127 Prop. 2007/08:161 s 1.  
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grupper. Mot denna bakgrund anser jag att den presenterade statistiken, trots 

att den är av äldre datum, kan läggas till grund för en fortsatt diskussion 

kring leverantörers ställning i konkurs.   
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5 Leverantörer som borgenärsgrupp   
5.1 Bakgrund  
Leverantörer är, som nämnts, knappast en homogen borgenärsgrupp. Leve-

rantörer kan vara allt från stora koncerner till små enmansbolag. Man kan 

också skilja mellan leverantörer av vidareförsäljnings- och förbrukningsva-

ror och leverantörer av större objekt, exempelvis maskiner för produktion. 

Dessa och andra aspekter gör att det finns skillnader mellan olika leverantö-

rer vad gäller möjligheter att skydda sig från förluster genom att säkerställa 

sina anspråk eller avstå från att leverera på kredit. Det finns dock också ett 

flertal aspekter som är gemensamma för alla typer av leverantörer. Uppläg-

get för transaktionen med gäldenären är detsamma, samma teoretiska möj-

ligheter att säkerställa sitt anspråk föreligger, och framförallt är förhållandet 

till andra borgenärsgrupper detsamma. Trots de skillnader som kan föreligga 

är det därför enligt min mening motiverat att sammanföra alla leverantörer i 

diskussionen om borgenärsgruppens ställning, men läsaren bör uppmärk-

samma att avvikelser kan förekomma.  

 

Vad gäller andra borgenärsgrupper har ovan identifierats att det ofta rör sig 

om banker, staten, hyresvärdar, köpare av fast och lös egendom, och opriori-

terade borgenärer. Till den senare gruppen kan främst hänföras borgenärer 

med fordringar på utomobligatoriskt skadestånd.  För att kunna göra en rätt-

visande bedömning av leverantörernas ställning måste denna sättas i relation 

till situationen för andra borgenärer. I detta kapitel kommer därför leveran-

törernas ställning vid konkurs och utmätning att jämföras med dessa olika 

borgenärsgruppers ställning i tur och ordning. Kapitlet avslutas med ett av-

snitt om varför leverantörer är en skyddsvärd borgenärskategori.  

 

5.2 Leverantörer och banker   
Banker finns i regel alltid med i bilden vid en obeståndssituation,128 och de-

ras fordringar är ofta säkerställda på flera olika sätt, exempelvis med en 

kombination av företagshypotek i gäldenärens verksamhet och en personlig 

                                                 
128 Leijon, ”Leverantörernas och bankernas ställning vid konkurs” s 48.  
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borgen för ägaren av gäldenärsföretaget.129 Detta ger naturligtvis bankerna 

en mycket förmånlig ställning i jämförelse med leverantörer och andra opri-

oriterade borgenärer, vilket också bekräftas av det typiska utfall vid konkur-

ser som presenterats i föregående kapitel. Utöver den förmånliga ställning 

som banken får genom en hög säkerhetsgrad har bankerna också stora möj-

ligheter att sprida sina kreditrisker på en mängd olika aktörer, och blir däri-

genom inte beroende av enskilda gäldenärers betalningsförmåga för sin 

överlevnad.130 Leverantörer har i regel en väsentligt mycket mer begränsad 

möjlighet till sådan riskutjämning, vilket inte minst märks genom att större 

företagskonkurser ofta följs av en rad konkurser i mindre leverantörsföre-

tag.131  

 

Ytterligare en skillnad mellan banker och leverantörer är möjligheten att un-

dersöka, bedöma, och prissätta gäldenärens kreditrisk innan man exponerar 

sig för denna. Även om det har hävdats att leverantörer levererar på kredit 

av egen fri vilja,132 och att eventuella förluster beror på att man har beviljat 

kredit till någon som saknar förmåga att betala tillbaka,133 måste man enligt 

min mening anlägga ett mer realistiskt betraktelsesätt och uppmärksamma 

vilka praktiska valmöjligheter leverantören har i det enskilda fallet. Ef-

tersom leverantörer i regel har en begränsad krets köpare för sina varor är 

det inte ovanligt att leverantörerna inte har någon annan möjlighet än att 

sälja sina varor på kredit och chansa på att gäldenären kommer att kunna be-

tala tillbaka. Alternativet kan många gånger vara att själv gå i konkurs.134 

Leverantörers möjlighet att välja sina gäldenärer kan också begränsas av att 

de varor man levererar har en begränsad livslängd och därför måste omsät-

tas innan man hunnit leta efter alternativa köpare eller genomfört en full-

ständig kreditprövning, vid alternativet att man annars måste kassera va-

rorna och göra en garanterad förlust.135 Till detta kommer också att även om 

leverantörerna skulle ha möjlighet att välja sina gäldenärer på samma sätt 

som bankerna har så saknar ofta leverantörerna den ekonomiska expertis 

                                                 
129 Bergkvist Deurell, ”Leverantörernas och bankernas ställning vid konkurs” s 43.  
130 Håstad, Insolvensrättsligt forum 1995 s 54.  
131 Motion 1992/93:L313.   
132 Håstad, Insolvensrättsligt forum 1995 s 54.  
133 Lindell, ”Leverantörernas och bankernas ställning vid konkurs” s 66.  
134Håstad, Insolvensrättsligt forum 1995 s 54.  
135 SOU 1999:1 s 284.  
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som möjliggör för bankerna att göra väl övervägda val och korrekt prissätta 

krediten utifrån risken.136  

 

En annan aspekt som ofta framhålls vid en jämförelse mellan bankers och 

leverantörers ställning är vilka möjligheter de olika borgenärskategorierna 

har att fortlöpande bevaka gäldenärens ekonomiska ställning. Det har i detta 

sammanhang hävdats att den borgenärsgrupp som har de bästa möjligheter-

na att bevaka gäldenären ska få bära eventuella förluster i högre utsträck-

ning, eftersom denna grupp haft möjlighet att anpassa sin kreditrisk efter ut-

vecklingen hos gäldenären.137 I detta sammanhang har olika åsikter fram-

förts angående vilken av borgenärsgrupperna banker och leverantörer som 

har de bästa bevakningsmöjligheterna. Vissa har argumenterat för att det är 

bankerna som har bäst förutsättningar att bevaka gäldenären, troligtvis med 

utgångspunkt i ovan nämnt kunskapsövertag, medan andra har menat att le-

verantörernas bevakningsmöjligheter är större eftersom gäldenären ofta an-

stränger sig för att framstå som solvent inför sin bankkontakt.138 Oavsett vad 

man kommer fram till i denna fråga är det enligt min uppfattning ett tvek-

samt argument att den med bäst bevakningsmöjligheter ska stå den största 

risken för förluster. En förutsättning för att resonemanget ska vara hållbart 

är att bevakningsmöjligheterna också följs åt av en möjlighet att anpassa 

den risk man tar för att gäldenären ska bli insolvent. Som redogjorts för 

ovan saknar leverantörer i många fall en sådan möjlighet. Att leverantörer 

eventuellt har en bättre möjlighet än banker att bevaka gäldenärens ekono-

miska utveckling kan därför inte, enligt min mening, motivera att leverantö-

rer i högre grad än banker får bära förluster vid en insolvenssituation.   

 

5.3 Leverantörer och staten  
Förmånsrätten för skatter och avgifter avskaffades 2004,139 och sedan 2009 

tar staten inte heller över arbetstagares förmånsrätt för löneanspråk när ford-

ran mot gäldenären tas över efter att den anställda fått ersättning med löne-

                                                 
136 SOU 1999:1 s 146.  
137 SOU 1988:63 s 88  
138 SOU 1988:63 s 88.  
139 Prop. 2002/03:49 s 26.  
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garantimedel.140 De fordringar staten har i företagskonkurser är alltså i regel 

oprioriterade. Statens ställning förbättras dock något av återvinningsförbu-

det för betalning av skatter i 4 kap. 1 § KL. Som berörts ovan har leverantö-

rerna en, åtminstone teoretisk, möjlighet att kräva säkerhet av gäldenären el-

ler avstå från att leverera på kredit. Någon sådan möjlighet finns inte för sta-

ten, och staten kan inte heller välja sina gäldenärer eller öka priset för gäl-

denärer med en bristfällig betalningsförmåga. Staten har dock en mycket 

omfattande riskspridning,141 och kan knappast sägas vara beroende av en-

skilda gäldenärers betalningsförmåga på det sätt som leverantörer många 

gånger är. Staten har dessutom en rad möjligheter att kompensera sig för 

eventuella förluster till följd av konkurser. Som exempel kan nämnas möj-

ligheten att ta ut preliminärskatt och möjligheten att avkräva personligt be-

talningsansvar i vissa situationer, vilket är ägnat att stimulera viljan att prio-

ritera betalning av skatter.142  

 

5.4 Leverantörer och hyresvärdar  
Hyresvärdar hade tidigare förmånsrätt för sina fordringar på hyra hos en hy-

resgäst som gått i konkurs. Förmånsrätten gällde i lös egendom som hörde 

till näringsverksamhet och för ett maximalt belopp motsvarande tre måna-

ders hyra eller ett års arrendeavgift. Förmånsrätten avskaffades 2004,143 och 

sedan dess är hyresvärdars hyresfordringar oprioriterade i konkurs. Precis 

som för leverantörer måste också möjligheterna för hyresvärdarna att välja 

sina gäldenärer, och således inte utsätta sig för att ingå i avtalsrelationer 

med parter som inte framstår som solventa, anses vara beroende av hur 

marknaden ser ut på orten där hyreslokalen finns. Är efterfrågan på lokaler 

låg, kan hyresvärden vara tvungen att ingå hyresavtal med en gäldenär trots 

att denne uppvisat betalningssvårigheter eller driver en riskfylld verksamhet, 

vid äventyr att annars inte få lokalen uthyrd. I likhet med vad som har an-

förts ovan angående leverantörer är hyresvärdars möjligheter att sprida sina 

risker beroende av storleken på det enskilda hyresvärdsbolaget. Med en 

större kundbas kanske inte en enskild gäldenärs insolvens har någon större 
                                                 
140 Prop. 2007/08:161 s 28.  
141 Bet. 1987/88:LU21 s 4 f.  
142 SOU 1999:1 s 185.  
143 Prop. 2002/03:49 s 26.  
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betydelse för hyresvärden, men är det fråga om ett litet bolag med bara en 

eller ett fåtal lokaler kan betalningssvårigheterna drabba hyresvärden hårt. 

Hyresvärden torde även i fråga om möjlighet att förutse och prissätta kredi-

triskerna i regel ha samma situation som leverantörerna. Situationen för le-

verantörer och hyresvärdar kan alltså vid en första anblick verka likartad.  

 

Hyresvärdar har dock i vissa hänseenden en mer förmånlig position än leve-

rantörer. Om inte annat avtalats mellan parterna betalas hyra månadsvis i 

förskott, 12 kap. 20 § st 1 p 1 JB. Hyresvärden levererar således i regel inte 

sin prestation på kredit på det sätt leverantörer gör. Betalas inte hyran senast 

två dagar efter förfallodagen, eller om längre förskottsbetalning än en må-

nad gäller, senast två dagar efter den månad å vilken hyran belöper, är hy-

resrätten förverkad och hyresvärden kan säga upp hyresgästen till omedelbar 

avflyttning, 12 kap. 42 § JB. Dessa regler ger hyresvärden ett betydelsefullt 

skydd mot förluster i de fall hyresgästen hamnar på obestånd. En annan 

aspekt som bidrar till att ge hyresvärdar en skyddad position är att de ofta 

begär säkerheter för sina hyresfordringar när hyresgästen är näringsidkare. 

Detta var en av de omständigheter som låg till grund för upphävandet av 

förmånsrätten för hyresfordringar.144 Hyresrättsförhållandets natur kan där-

för sägas erbjuda hyresvärdar ett skydd som leverantörer saknar.  

 

5.5 Leverantörer och köpare av fast och lös egendom  
Bland övriga borgenärer kan också finnas köpare av fast och lös egendom. 

Köpare av fast egendom får skydd mot säljarens borgenärer när ett avtal 

finns som uppfyller formkraven i 4 kap. 1 § JB.145 Även om det naturligtvis 

är tänkbart att köparen betalar köpeskillingen innan ett formenligt avtal har 

slutits, och en teoretisk risk för att köparen förlorar den betalda summan så-

ledes finns, verkar det vara betydligt vanligare att avtalet förekommer betal-

ningen. Reglerna om fastighetsköp i JB bygger på bruket av dubbla köpe-

handlingar, vilka fyller en funktion bara om köparen fått kredit.146 Något 

som dock är vanligt vid fastighetsköp är så kallade handpenningavtal, vilka 

                                                 
144 Prop. 2002/03:49 s 104.  
145 Grauers, ”Fastighetsköp” s 329.  
146 A a s 39-43.  
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innebär att köparen betalar en summa pengar till säljaren innan det verkliga 

köpet kommer till stånd, för att säljaren ska kunna täcka eventuella skade-

ståndsanspråk ur den erlagda summan om köparen drar sig ur köpet innan 

bindande avtal slutits. Detta görs mot bakgrund av att varken säljare eller 

köpare kan kräva att köpet fullgörs om inte ett formenligt köpeavtal har upp-

rättats.147 Om handpenningavtalet i sig självt skulle uppfylla formkraven i 4 

kap. 1 § JB skulle köparen i och för sig vara skyddad mot säljarens borgenä-

rer redan i och med detta i enlighet med principen om att köparen skyddas 

mot säljarens borgenärer genom avtalet vid fastighetsköp. Det är dock svårt 

att tänka sig varför man skulle utforma handpenningavtalet på detta sätt, i 

sådana fall har man ju kringgått syftet med avtalstypen och redan skapat sig 

möjlighet att hålla fast motparten vid överenskommelsen. Den eventuella 

summa som köparen erlagt mot bakgrund av ett handpenningavtal riskerar 

köparen således att förlora vid en insolvenssituation hos säljaren. Detta till 

trots måste köpare av fast egendom genom principen om skydd genom avta-

let anses ha ett förhållandevis starkt skydd för sitt anspråk i jämförelse med 

andra borgenärskategorier.  

 

Bland köparborgenärerna finns också köpare av lös egendom. För lösöre i 

allmänhet har sedan länge gällt att skydd mot säljarens borgenärer uppnås 

genom tradition eller registrering enligt LkL.148 Denna princip kommer, om 

Lösöreköpskommitténs förslag godtas av lagstiftaren, att överges till förmån 

för avtalsprincipen, vilket innebär att köparen skyddas redan genom avtalet. 

Till skillnad mot vad som gäller vid fastighetsköp finns inga formkrav vid 

köp av lösöre. Köpare av lösöre kommer därigenom att erhålla ett mycket 

gott skydd för sina anspråk i jämförelse med andra borgenärer, eftersom det 

knappast går att tänka sig en situation där köparen har betalat utan att det fö-

religger ett avtal som ger separationsrätt till godset. Att köparen kan ha svårt 

att bevisa sin rätt om enbart ett muntligt avtal har slutits med säljaren är en 

annan fråga. En möjlig risk för köparen ligger i att skyddet ställer vissa krav 

på individualisering av varan, vilket innebär att köparen, om förskottsbetal-

ning har skett, riskerar att göra en förlust om varan inte vid konkursutbrottet 

är individualiserad på det sätt som krävs.  
                                                 
147 A a s 68 f.  
148 Håstad, ”Sakrätt” s 220.  
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5.6 Leverantörer och utomobligatoriska skadestånds-
borgenärer 
Slutligen ska även kategorin utomobligatoriska skadeståndsborgenärer berö-

ras. En sådan fordran uppkommer utan att borgenären själv valt att exponera 

sig för gäldenärens betalningsförmåga, och skadeståndsborgenärerna är där-

för så kallat ofrivilliga borgenärer.149 Eftersom borgenärerna i denna grupp 

inte vet om eller styr över att fordran på gäldenären ska uppkomma, har de 

heller inga möjligheter att på förhand göra en kreditprövning av gäldenären 

och utifrån denna prissätta sin risk eller kräva säkerhet för fullgörelse.150 

Den här typen av borgenärer ges inte heller någon förmånsrätt, utan är i en 

konkurssituation oprioriterade och kan förvänta sig låg eller ingen utdelning 

på sin fordran.151 Skadeståndsborgenärernas ställning vid en konkurs och 

möjligheter att säkra sina anspråk är alltså väsentligt mycket sämre än andra 

borgenärers - även leverantörernas.  

 

5.7 Leverantörers skyddsvärda ställning  
Vid en jämförelse med andra borgenärsgrupper framgår alltså att leverantö-

rerna har en relativt sett dålig ställning vid konkurs och utmätning. Konsta-

terandet är naturligtvis tråkigt för det enskilda leverantörsföretaget, men för 

att motivera förändringar i det insolvensrättsliga systemet bör krävas att det 

också har större samhällsekonomiska effekter. Min uppfattning är att så är 

fallet. Leverantörernas relativt sett dåliga ställning vid konkurs påverkar inte 

bara det enskilda leverantörsföretaget som drabbas av förlusten – det får 

också negativa konsekvenser för samhällsekonomin i stort. Om en borgenär 

kan sprida sina kreditrisker på många kredittagare blir borgenären inte lika 

känslig för bristande betalningsförmåga hos enskilda kredittagare som en 

borgenär som koncentrerar sin kreditgivning till ett fåtal gäldenärer. Som 

berörts ovan har leverantörsföretag ofta en begränsad kundkrets till vilken 

                                                 
149 Håstad, Insolvensrättsligt forum 1995 s 54.  
150 SOU 1999:1 s 87.  
151 Håstad, Insolvensrättsligt forum 1995 s 54.  
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omsättning av varor kan ske.152 Leverantörernas egna ekonomiska ställning 

kan därför antas i hög grad påverkas av möjligheterna att få betalt från en-

skilda gäldenärer. En dålig ställning för leverantörer vid konkurs skulle där-

för kunna riskera att leda till att även leverantörsföretaget hamnar i ekono-

miskt trångmål. Om detta får effekten att leverantörsföretaget också måste 

gå i konkurs har samhället förlorat ytterligare en inkomstkälla i form av ett 

skattebetalande företag, och arbetstillfällen kan ha gått förlorade. Dessutom 

innebär konkurser alltid ett visst mått av värdeförstöring.153 Den samlade ef-

fekten av denna typ av följdkonkurser är inte bara minskade intäkter för sta-

ten, utan kan också resultera i ökade utgifter i form av bidrag till tidigare 

ägare och anställda som förlorat sin sysselsättning.154 Att följdkonkurser 

bland leverantörer är en reell risk i Sverige idag bekräftas till exempel av 

den ekonomiska kris som drabbade flera underleverantörer i kölvattnet av 

SAAB Automobiles konkurs.155  

 

Sett till de samhällsekonomiska effekterna en dålig ställning för leverantörer 

vid konkurs kan ha, är det märkligt att leverantörerna trots detta är en av de 

borgenärskategorier som har allra sämst utsikter till utdelning i en konkurs-

situation. Som visats ovan kan visserligen ställningen för ofrivilliga, opriori-

terade skadeståndsborgenärer vara sämre. De samhällsekonomiska effekter-

na av begränsad utdelning till utomobligatoriska skadeståndsborgenärer kan 

dock inte, enligt min uppfattning, anses lika graverande som effekterna av 

bristande utdelning till leverantörer. Utebliven utdelning på en skadestånds-

fordran kan naturligtvis i det enskilda fallet leda till ekonomiska svårigheter 

för det företag eller den privatperson som äger fordran. Det kan dock antas 

att sådana fordringar är mindre regelmässiga i en konkurssituation än leve-

rantörsfordringar, varför problemets samhällsekonomiska effekter blir be-

gränsade. Vidare är leverantörer som blir utan utdelning i konkurs dubbelt 

drabbade av gäldenärens insolvens – dels förloras helt eller delvis värdet av 

fordran, dels förloras en tidigare kund. Skadeståndsborgenären gör visserli-

                                                 
152 Håstad, Insolvensrättsligt forum 1995 s 54.  
153 Prop. 1995/96:5 s 54.  
154 Motion 1992/93:L314 s 2.  
155 Se t ex http://www.svd.se/naringsliv/saabs-leverantor-riskerar-konkurs_6446928.svd,  
http://www.svd.se/naringsliv/leverantorerna-krisar-pa-grund-av-saab_6260688.svd, och 
http://www.nyteknik.se/nyheter/fordon_motor/bilar/article3868088.ece.  

http://www.svd.se/naringsliv/saabs-leverantor-riskerar-konkurs_6446928.svd
http://www.svd.se/naringsliv/leverantorerna-krisar-pa-grund-av-saab_6260688.svd
http://www.nyteknik.se/nyheter/fordon_motor/bilar/article3868088.ece
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gen också en förlust av hela eller delar av sin fordran, men om borgenären 

är ett företag finns kärnverksamheten fortfarande kvar med oförändrade 

möjligheter till avsättning för de produkter eller tjänster man tillhandahåller. 

Möjligheterna att återhämta sig från den förlust man gjort i och med gälde-

närens insolvens måste därigenom bedömas som större.  

 

Det samhälleliga intresset av en god ställning för leverantörer ligger dock 

inte bara i intresset av att undvika fler konkurssituationer. En stark leveran-

törssituation kan också bidra till att leverantörer i större utsträckning än tidi-

gare är beredda att bevilja kredit till sina köpare. Ökade kreditmöjligheter 

från leverantörer minskar köparnas beroende av bankkrediter, och effekten 

blir alltså ökad konkurrens på kreditmarknaden.156 Ökad konkurrens kan i 

sin tur leda till billigare krediter, även om effekten har ifrågasatts.157 Att 

stärka leverantörernas position relativt andra borgenärer, eller med andra ord 

– göra borgenärskollektivet mer jämställt, skulle också kunna bidra till att 

fler rekonstruktionsförsök av företag i ekonomisk kris gjordes. Som nämn-

des inledningsvis är det fördelaktigt både för samhällsekonomin i stort och 

för enskilda borgenärer om livskraftiga företag rekonstrueras utom konkurs. 

När en borgenär har mycket goda säkerheter för sin fordran, kan dennes in-

citament att medverka till ett rekonstruktionsförsök begränsas. Rekonstrukt-

ionen kan visserligen leda till att gäldenärens betalningsförmåga stärks, så 

att utsikten för borgenären att få täckning för hela sin fordran ökar, men re-

konstruktionen är å andra sidan alltid förknippad med en risk att misslyckas 

och att gäldenären då hamnat i en ännu djupare ekonomisk kris. Den som 

har en god säkerhet för sin fordran kan därför förväntas föredra att sätta gäl-

denären i konkurs och få ut en så stor del av sin fordran som täcks av säker-

heten, istället för att riskera att säkerhetens värde äventyras genom ett re-

konstruktionsförsök.158 Starka säkerhetsrätter kan också förväntas bidra till 

att rekonstruktioner inleds senare, eftersom den som har sin fordran säker-

ställd inte har något incitament att inleda rekonstruktion så länge säkerhets-

underlaget är intakt.159 Inte bara intresset av rättvisa mellan borgenärsgrup-

                                                 
156 JustR Håstads tillägg till NJA 2009 s 79.  
157 SOU 1988:63 s 91.  
158 SOU 1999:1 s 289.  
159 SOU 1999:1 s 91  
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perna, utan också rekonstruktionsintresset, talar således för att leverantörer-

nas ställning vid konkurs och utmätning bör stärkas i relation till andra bor-

genärer.  
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Avdelning III 

Leverantörernas ställning efter Lösöreköpskommitténs förslag 

och behov av följdändringar i ljuset av detta 
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6 Lösöreköpskommitténs förslag  

6.1 Traditionsprincipen ersätts med avtalsprincipen 
för borgenärsskydd vid köp av lösöre 
Lösöreköpskommitténs uppdrag var att utreda om det finns långsiktiga och 

påtagliga samhällsekonomiska fördelar med att övergå från traditionsprin-

cipen till avtalsprincipen vid köp av lösöre. Enligt regeringens direktiv 

skulle dock utgångspunkten vid pantsättning alltjämt vara att tradition måste 

ske för att sakrättsligt skydd ska uppnås. Kommittén fick mot denna bak-

grund också i uppdrag att undersöka om det fanns anledning att införa en 

möjlighet att registrera panträtt i lösöre.160 Kommittén presenterade sin ut-

redning i SOU 2015:18 – ”Lösöreköp och registerpant”.  

 

Kommitténs arbete mynnade ut i ett förslag om en generell övergång från 

traditionsprincipen till avtalsprincipen för skydd mot säljarens borgenärer 

vid köp av lösöre.161 Som skäl för detta anfördes att traditionsprincipen 

skapar problem och omotiverade kostnader för näringslivet. Det kan många 

gånger finnas goda skäl för köparen att under en period lämna kvar en vara 

hos säljaren, men med dagens system måste köparen i sådana fall registrera 

köpet enligt det otidsenliga systemet i LkL. Detta leder till att parterna för-

söker kringgå reglerna genom exempelvis korta besittningstaganden, eller 

att tradition sker trots att det inte är det kommersiellt bäst motiverade alter-

nativet. Detta leder i sin tur till rättsligt tveksamma eller onödigt kostsamma 

transaktionsupplägg. Dessa problem skulle enligt kommittén kunna undvi-

kas med en övergång till avtalsprincipen.162  

 

Kommittén ansåg vidare att de ändamål som bär upp traditionsprincipen – 

att den motverkar skenavtal och efterhandskonstruktioner – har begränsad 

betydelse i praktiken. Eftersom 4 kap. 18 § UB alltjämt föreslogs kvarstå, 

skulle den som ville åberopa separationsrätt på grund av avtalsprincipen ha 

att visa att det föreligger ett verkligt avtal. Detta tillsammans med det 

                                                 
160 Dir. 2013:28 s 1-8.  
161 SOU 2015:18 s 89.  
162 SOU 2015:18 s 90-92.  
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straffansvar som riskerar att drabba den som undandrar egendom från bor-

genärer ansågs tillräckligt för att komma till rätta med eventuella försök till 

skenavtal och efterhandskonstruktioner. 163  Sådana försök bedömdes inte 

heller vara så vanligt förekommande att det är motiverat att belasta hela 

handeln med lösöre med ett traditionskrav på grund av dessa.164 Vidare an-

fördes som stöd för en övergång till avtalsprincipen att detta skulle göra att 

de svenska reglerna närmade sig vad som gäller i andra länder. Detta be-

dömdes i sin tur kunna leda till att den svenska exportmarknadens konkur-

renskraft ökade, eftersom utländska köpare av svenskt gods inte längre 

skulle behöva beakta de ökade transaktionskostnader en anpassning till de 

svenska reglerna innebär vid val av handelspartner. Med hänsyn till att cirka 

en tredjedel av Sveriges BNP kommer från den här typen av export ansågs 

detta utgöra ett tungt vägande skäl för en övergång.165 Slutligen ansågs trad-

itionsprincipen dåligt förankrad hos allmänheten. Många känner inte till 

principen och riskerar därigenom att göra rättsförluster, och kravet på tradit-

ion motsvarar i regel inte heller hur gemene man uppfattar äganderättens 

övergång.166 Sammantaget gjorde dessa överväganden att kommittén fann 

att det förelåg långsiktiga och påtagliga samhällsekonomiska fördelar med 

en övergång från traditionsprincipen till avtalsprincipen för skydd mot sälja-

rens borgenärer vid köp av lösöre.167  

 

Övergången föreslås ske genom en ny lag om rätt till köpt lösöre, samtidigt 

som LkL upphävs. Lagen föreslås omfatta lösöre, men inte annan lös egen-

dom. Vidare föreslås undantag för sådant lösöre som kan registreras enligt 

särskilda system, exempelvis skepp och luftfartyg. Lagen ska dock omfatta 

överlåtelse av andelar i lösöre. Lagen begränsas till att omfatta verkliga om-

sättningsköp; säkerhetsöverlåtelser faller alltså utanför tillämpningsområ-

det.168 Skyddet mot säljarens borgenärer ska inträda när ett obligationsrätts-

ligt giltigt avtal har träffats mellan parterna, under förutsättning att köpet av-

                                                 
163 SOU 2015:18 s 93.  
164 SOU 2015:18 s 102.  
165 SOU 2015:18 s 100-102.  
166 SOU 2015:18 s 96.  
167 SOU 2015:18 s 102.  
168 SOU 2015:18 s 105-107.  
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ser en individuellt bestämd vara.169 Avser köpet en vara som inte är indivi-

duellt bestämt ska skyddet istället inträda när varan har individualiserats.170 

I och med att kravet på tradition slopas tas även kravet på denuntiation när 

tredje man besitter egendomen för säljarens räkning bort.171 De nya reglerna 

föreslås kompletteras med en ny återvinningsbestämmelse i konkurslagen, 

med innebörden att individualiseringsåtgärder som vidtas en kort tid före 

konkurs ska kunna återvinnas under förutsättningar som liknar de som gäller 

i nuvarande 4 kap. 10 § KL för återvinning av betalningar.172 

 

6.2 En ny möjlighet att registrera pantsättningar av 
lösöre 
I enlighet med instruktionerna i kommittédirektivet undersökte Lösöreköps-

kommittén om det fanns ett behov av att kunna registrera panträtt i lösöre 

som ska finnas kvar i pantsättarens besittning och användas i dennes verk-

samhet. Kommittén kom fram till att ett sådant behov finns, och föreslog 

därför en ny lag om panträtt i lösöre genom registrering. Lagen följer grun-

derna i LkL, men förfarandet moderniseras och förenklas.173 Skälet till för-

slaget var framför allt att dagens system med registrering enligt LkL främst 

används för att pantsätta lösöre som ska finnas kvar hos pantsättaren. Ett 

upphävande av denna möjlighet utan att sätta något i dess ställe skulle inne-

bära försämrade möjligheter för företagare att skaffa kredit, och därigenom 

påverka företagandet negativt. Från näringslivshåll hävdades också ett fort-

satt behov av att kunna pantsätta ekonomiskt värdefulla lösören som an-

vänds i kredittagarens verksamhet. Det framhölls också att en sådan möjlig-

het redan finns enligt särskilda system för vissa typer av lösören, exempel-

vis luftfartyg, och att tanken därför inte är främmande för svensk rätt.174 Den 

möjlighet som redan finns att genom företagshypotek använda lösöre som 

används i gäldenärens löpande verksamhet som säkerhetsunderlag ansåg 

kommittén inte vara tillräcklig. Eftersom företagshypoteksunderlaget tillåts 

                                                 
169 SOU 2015:18 s 107 f.  
170 SOU 2015:18 s 109.  
171 SOU 2015:18 s 112.  
172 SOU 2015:18 s 118-121.  
173 SOU 2015:18 s 133.  
174 SOU 2015:18 s129.  
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variera över tid är dess värde svårt att fastställa, vilket påverkar vilken kredit 

företagaren kan få mot säkerhet i hypotek. En kompletterande möjlighet att 

registrera panträtt i särskilt värdefullt lösöre skulle därför vara ett sätt att 

skapa en effektivare kreditgivning. Angående frågan om inte en möjlighet 

att registrera panträtt i lösöre skulle riskera att undergräva företagshypoteket 

som kreditsäkerhet framhöll kommittén att det redan idag är möjligt att ge-

nom att registrera säkerhetsöverlåtelser enligt LkL uppnå samma effekt som 

en registerpanträtt skulle innebära. Det framhölls också att företagshypote-

ket och den registrerade pantsättningen principiellt tar sikte på olika typer av 

egendom.175  

 

Den nya lagen föreslås vara generellt tillämplig på allt slags lösöre som inte 

redan är föremål för registrering enligt något annat system. Även andelar av 

lösöre ska kunna registreras, men inte övrig lös egendom. Möjligheten att 

pantsätta egendom genom registrering föreslås dock bara vara tillgänglig för 

näringsidkare. Både pantsättaren och panthavaren ska vara behöriga att an-

söka om registrering, men vid avregistrering ska panthavarens samtycke 

krävas för att pantsättaren ska kunna ansöka. Registreringen ska ge skydd 

mot pantsättarens borgenärer vid utmätning och konkurs. Skyddet föreslås 

inträda tre veckor efter att pantsättningen kungjorts i Post- och Inrikes Tid-

ningar, att jämföra med dagens system där skydd inträder 30 dagar efter an-

sökan om registrering enligt LkL. Pantsättningen ska ges samma förmåns-

rätt som handpant, och alltså gälla före företagshypoteket. I likhet med vad 

som gäller för handpant föreslås även att borgenären med säkerhet i det re-

gistrerade lösöret ges rätt att på egen hand sälja pantegendomen. Kommittén 

föreslår dock, till skillnad mot vad som gäller vid pantsättning som fullbor-

das genom tradition, att en registrerad panträtt inte står sig mot en senare 

förvärvare av egendomen, om denne varit i god tro om panträttens existens. 

Som en del av förslaget till den nya lagen om pantsättning av lösöre genom 

registrering föreslogs att dessa skulle kungöras i Post- och Inrikes Tidning-

ar. Kommittén menade dock att en förvärvare inte skulle anses vara i ond tro 

                                                 
175 SOU 2015:18 s 129-132.  
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angående en panträtts existens bara på den grund att panträtten kungjorts i 

enlighet med bestämmelserna i lagen.176  

 

  

                                                 
176 SOU 2015:18 s 134-146.  
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7 Förslagets effekter på leverantörernas 
ställning   
7.1 Mindre värde kvar i boet och ökade kostnader för 
konkursförvaltningen   
Ett införande av avtalsprincipen för borgenärsskydd vid köp av lösöre skulle 

innebära att mer egendom kan separeras ur konkursbon än vad som är fallet 

idag. Effekten av detta blir naturligtvis att det blir ett mindre värde kvar i 

boet för borgenärerna att dela på vid konkurs, och att mindre egendom kan 

bli föremål för utmätning.177 Denna effekt drabbar alla borgenärer utom lö-

söreköpare negativt, och det kan alltså redan på denna grund antas att leve-

rantörernas ställning blir sämre genom förslaget. Utöver den egendom som 

helt legitimt kommer att kunna separeras ur konkursboet efter förändringen 

kan det också befaras att antalet skentransaktioner och efterhandskonstrukt-

ioner kommer att öka genom införandet av avtalsprincipen istället för tradit-

ionsprincipen.178 Det är rädslan för detta som länge har använts för att moti-

vera traditionsprincipens existens,179 och om farhågorna skulle visa sig vara 

befogade innebär det alltså att borgenärskollektivet oriktigt berövas värden. 

Huruvida rädslan för efterhandskonstruktioner och skenavtal är befogad el-

ler inte har dock upprepade gånger ifrågasatts i doktrinen,180 och framtiden 

får möjligen utvisa om den föreslagna förändringen får dessa effekter. Vad 

som kan sägas med säkerhet är åtminstone att förändringen öppnar för möj-

ligheten till sådana kringgåenden, och således innebär en risk för att borge-

närskollektivet felaktigt undandras värden.   

 

Ytterligare en effekt som kan förväntas uppstå av att mer egendom kan se-

pareras ur konkursbon är att konkursförvaltaren vid försäljning av kvarva-

rande egendom i boet inte lyckas uppnå ett lika fördelaktigt pris som hade 

varit fallet om den kvarvarande egendomen hade sålts tillsammans med se-

parationsgodset. 181  Försäljningspriset som konkursförvaltaren kan uppnå 

                                                 
177 SOU 2015:18 s 99.  
178 SOU 2015:18 s 221.  
179 Håstad, ”Sakrätt” s 212-213.  
180 Se t ex Håstad, ”Sakrätt” s 212.  
181 SOU 2015:18 s 122.  
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påverkas också av att det vid bestämmandet av detta måste tas hänsyn till att 

fler berättigade anspråk på att utfå egendom kan belasta gäldenärens rörelse 

i det dolda än vad som är fallet idag.182 Även registerpanträtten riskerar att 

bidra till en mindre lönsam konkursavveckling. I Lösöreköpskommitténs be-

tänkande föreslås nämligen att registerpanten ska omfattas av 8 kap. 10 § 

KL, och att registerpanthavaren därigenom ges samma rätt att själv ombe-

sörja försäljning av panten som en handpanträttshavare har.183 Precis som 

kommittén själv uppmärksammade innebär detta att det kan bli svårare att 

sälja gäldenärens verksamhet samlat. En samlad försäljning ger oftast det 

bästa priset, och därigenom också den bästa utdelningen till borgenärerna.184 

Kommittén motiverade sitt ställningstagande med att 8 kap. 10 § KL bygger 

på en grundläggande tanke om att panthavaren har bättre rätt till panten än 

gäldenärens övriga borgenärer, och att denne därför ska ha rätt att anpassa 

försäljningen så att den blir så fördelaktig som möjligt för panthavaren själv. 

Intresset av en samlad försäljning ansågs inte motivera ett avsteg från denna 

princip.185  

 

En fördel med traditionsprincipen är att den underlättar utredningen av 

egendomsförhållandena vid konkurs och utmätning. Konkursförvaltaren el-

ler KFM behöver inte lägga tid och resurser på att utreda invändningar mot 

att egendom som gäldenären har är såld eller pantsatt, eftersom redan det 

faktum att egendomen finns hos gäldenären gör att sådan överlåtelse eller 

pantsättning är sakrättsligt ogiltig (under förutsättning att någon registrering 

enligt LkL inte ägt rum).186 Lösöreköpskommitténs förslag innebär att dessa 

invändningar i framtiden kommer att behöva utredas, vilket för med sig 

ökade kostnader. Dessa kostnader kommer att bäras av borgenärskollektivet 

genom konkursboet, och om täckning inte kan fås därifrån – av staten.187 

Lösöreköpskommitténs bedömning är dock att denna effekt kommer att vara 

av begränsad betydelse.188 Här ska dock uppmärksammas att varken den 

egendom som kan separeras med stöd av avtalsprincipen eller egendom som 

                                                 
182 SOU 2015:18 s 168.  
183 SOU 2015:18 s 138.  
184 SOU 2015:18 s 138.  
185 SOU 2015:18 s 138.  
186 SOU 2015:18 s 97 f.  
187 SOU 2015:18 s 168.  
188 SOU 2015:18 s 100.  
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blivit pantsatt genom registrering kommer att kunna belastas av allmänna 

konkurskostnader, det senare följer av 14 kap. 18 § KL. Det sagda innebär 

att de kostnadsökningar för konkursbon som orsakas av avtalsprincipen och 

registerpantsättningen i sin helhet får bäras av övriga borgenärer. Dessa 

drabbas alltså i någon mån dubbelt av förändringen; dels blir boets egendom 

mindre, dels belastas den egendom som finns kvar av ökade konkurskostna-

der.  

 

7.2 Försämrade rekonstruktionsmöjligheter 
Kommitténs förslag att registerpanträtten inte ska omfattas av det grundläg-

gande förbudet mot verkställighet i 2 kap. 17 § 1 p FrekL innebär att pant-

havaren ges rätt att tvångsvis realisera panten trots pågående företagsrekon-

struktion. Registerpanten ska med andra ord i detta hänseende behandlas på 

samma sätt som en vanlig handpanträtt, 2 kap. 17 § 2 p FrekL.189 Utöver att 

detta riskerar att leda till ett sämre utfall vid konkursavvecklingen medför 

det svårigheter att rekonstruera gäldenärens verksamhet.190 Lyckade rekon-

struktioner är fördelaktiga för såväl samhällsekonomin som för borgenärer-

na. Särskilt borgenärer utan separations- eller förmånsrätt (exempelvis leve-

rantörer) gynnas av lyckade rekonstruktioner, eftersom deras utsikter att få 

mer än marginellt betalt för sina fordringar därigenom ökar. Både det för-

väntade sämre utfallet vid konkurs och hindren mot lyckade rekonstruktion-

er som Lösöreköpskommitténs förslag innebär påverkar alltså borgenärerna 

– och särskilt de oprioriterade – negativt.  

 

Ett sätt att komma runt problemen, som föreslogs av den till kommittén 

knutne experten Odd Swartling, var att i realisationshänseende behandla re-

gisterpanträtten som ett företagshypotek, vilket ger konkursförvaltaren rätt 

att sälja egendomen och innebär ett verkställighetsförbud vid företagsrekon-

struktion. På detta sätt skulle man i högre grad kunna uppnå en samlad för-

säljning och samtidigt förbättra möjligheterna till rekonstruktion, vilket i sig 

innebär ett bättre utfall för borgenärskollektivet.191 De motiv som kommit-

                                                 
189 SOU 2015:18 s 138.   
190 SOU 2015:18 s 222.  
191 SOU 2015:18 s 122.  
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tén framför till stöd för registerpanthavarens rätt att realisera panten förefal-

ler inte övertygande. Även om det naturligtvis är så att panthavaren även vid 

registerpantsättning ska ha förtur till betalning ur panten framför övriga 

borgenärer, kan det ifrågasättas om det är lämpligt att panthavare med en 

hypotekarisk pant i konkurs ges rätt att sälja panten i egen regi. Vid hand-

pantsättning förefaller förfarandet mer lämpligt, eftersom panten då redan 

finns i panthavarens besittning, och det kan förväntas spara in vissa trans-

aktionskostnader om panthavaren har rätt att sälja det han redan har hos sig. 

Vid registerpantsättning är dock situationen en helt annan. Här måste pant-

havaren först låta hämta pantobjektet hos gäldenären, och sedan sälja det vi-

dare. Tillvägagångssättet förefaller onaturligt och krångligt, och i bästa fall 

kommer registerpanthavarna inte att utnyttja denna möjlighet.  

 

7.3 Företagshypoteket riskerar att undergrävas 
En risk med reformen som Lösöreköpskommittén blev uppmärksammad på 

är att företagshypoteket kan undergrävas genom de föreslagna förändringar-

na.192 Om egendom som annars skulle ha ingått i hypoteksunderlaget kan 

separeras ur boet vid en tidigare tidpunkt än idag, eller belastas av en regis-

terpantsättning med bättre rätt än företagshypoteket, kommer utrymmet för 

hypotekshavarna att få täckning för sina fordringar ur hypoteksunderlaget i 

motsvarande mån att minska. I den mån hypotekshavarna inte anpassat sig 

till förändringen och övergått till att till exempel använda registerpanten 

kommer alltså en större del av deras fordringar att bli oprioriterade än vad 

som är fallet idag. Detta är naturligtvis något som kommer att beaktas av 

borgenärerna vid kreditgivningen, och det kan därför antas att om Lösöre-

köpskommitténs förslag blir verklighet, så kommer den kredit som kan ges 

mot säkerhet i företagshypotek att bli mindre. Detta kan förväntas slå hårt 

mot små och medelstora företag som inte har egendom som lämpar sig för 

registerpantsättning. Lösöreköpskommittén fann dock att det inte fanns nå-

gon risk att företagshypoteket påverkades negativt av de föreslagna föränd-

ringarna. Detta motiverades dels med att registerpanträtten tar sikte på an-

nan typ av egendom än företagshypoteket, dels med att risken för att hypo-

                                                 
192 SOU 2015:18 s 131 f och 169 f.  
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teksunderlaget minskar under kredittiden redan måste beaktas vid kreditgiv-

ningen.193  

 

Det är visserligen sant att företagshypotekshavare redan idag måste beakta 

risken för att egendom utgår ur hypoteket innan egendomsförhållandena fry-

ses, men resonemanget som Lösöreköpskommittén för i denna del är i min 

mening något förenklat. Hypotekshavaren måste beakta att egendom kan 

utgå ur hypoteksunderlaget, men detta görs naturligtvis med utgångspunkt i 

vilka möjligheter lagstiftningen erbjuder gäldenären att föra ut egendom ur 

underlaget på detta sätt. Om gäldenären ges fler och enklare möjligheter att 

göra detta – möjligheter som dessutom ter sig attraktiva för borgenärer att 

utnyttja – ökar naturligtvis risken för att egendomen utgår ur hypoteksun-

derlaget. Det ska i denna del observeras att en ny lag om registerpantsätt-

ning, i motsats till vad kommittén verkar hävda,194 kan förväntas utnyttjas i 

väsentligt större utsträckning än vad som är fallet med säkerhetsöverlåtelse 

enligt LkL idag, eftersom borgenären genom detta upplägg ges en mycket 

förmånlig ställning.195 Dessutom blir transaktionsuppläggen och förfarandet 

enklare än vad en registrering enligt LkL är i dagsläget.  

 

7.4 Registerpantsättning som alternativ till återta-
gandeförbehåll  
En möjlig positiv effekt för leverantörer av den föreslagna reformen, som 

berörts av Lösöreköpskommittén, är att registerpantsättning skulle kunna 

fungera som ett alternativ till de svårhanterliga äganderättsförbehållen.196 

Genom att registrera panträtt i det överlåtna lösöret skulle man kunna 

komma runt problemen med att ett äganderättsförbehåll till viss typ av 

egendom anses innefatta förfogandemedgivanden redan från start. Den regi-

strerade panträtten föreslås dock förenas med en godtrosregel som innebär 

att senare förvärvare av den pantsatta egendomen förvärvar denna utan be-

lastning av panträtten, om förvärvaren var i god tro om panträttens existens. 

Detta är ett klart avsteg från vad som gäller vid handpant, och motiverades 
                                                 
193 SOU 2015:18 s 131f. 
194 SOU 2015:18 s 131.  
195 SOU 2015:18 s 219.  
196 SOU 2015:18 s 140.  
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av kommittén med hänsyn till den allmänna omsättningen. Med beaktande 

av godtrosregeln uttalade kommittén att registerpantsättningen inte lämpar 

sig för pantsättning av exempelvis varor i varulager och liknande.197  

 

Det kan mot denna bakgrund ifrågasättas om registerpanten verkligen utgör 

ett alternativ till äganderättsförbehållen, eftersom det är just för varulager 

och liknande som äganderättsförbehållen för med sig störst problem. Den 

möjliga positiva effekten av att registrera panträtt i det överlåtna godset 

istället för att förbehålla sig äganderätten är att leverantören åtminstone får 

säkerhet fram till dess att faktiskt förfogande sker, och alltså kringgår risken 

att egendomen anses överlåten med ett förfogandemedgivande. Det kan 

dock starkt ifrågasättas om denna fördel är av sådan vikt att den motiverar 

ett registreringsförfarande. En registrering för med sig kostnader och inne-

bär att det sakrättsliga skyddet inträder först tre veckor efter kungörelse i 

Post- och Inrikes tidningar.198 För många leverantörer av varor torde peri-

oden på tre veckor innebära att varorna antingen redan sålts vidare eller inte 

längre är kuranta. Det kan mot denna bakgrund ifrågasättas om registerpant-

sättning är ett realistiskt alternativ till äganderättsförbehåll som medför för-

delar för leverantörerna.  

 
 

  

                                                 
197 SOU 2015:18 s 141.  
198 SOU 2015:18 s 143.  
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8 Möjliga metoder för att förbättra leve-
rantörers ställning vid konkurs  
8.1 Förändring av återtagandeförbehållen  

8.1.1 Bakgrund 

Ett möjligt sätt förbättra leverantörernas situation vid konkurs och utmät-

ning är att förändra återtagandeförbehållen, så att det blir lättare för leveran-

törer att få säkerhet för sina fordringar i de överlåtna varorna. Det finns na-

turligtvis en mängd tänkbara sätt på vilka detta skulle kunna ske, och jag 

kommer i detta kapitel att redovisa fyra alternativ som återfinns i andra län-

ders rättsordningar och i Draft Common Frame of Reference (DCFR) och 

analysera hur situationen för leverantörerna i Sverige skulle förändras om vi 

tillämpade något av dessa system. De länder som valts för jämförelsen är 

Norge, Danmark och Tyskland. Att just dessa rättsordningar tagits med be-

ror på att regleringen av återtagandeförbehåll skiljer sig åt på viktiga punk-

ter dem emellan, och att de tillsammans ger en bild av hur förbehållen kan 

stärkas gradvis i olika steg. Att DCFR tas upp beror inte bara på att leveran-

törerna ges en starkare ställning i denna än i Sverige, utan det görs också 

med en tanke om att den avspeglar internationella rättsliga trender och där-

för kan sägas ge en bild av var rättsutvecklingen på området är på väg.  

 

Att göra en internationell utblick fyller även en annan funktion. Det svenska 

rättssystemet existerar inte i ett vakuum, och svenska företag måste operera 

på en allt mer internationell marknad för att vara konkurrenskraftiga. Det 

kan därför finnas stora värden att tjäna på att löpande bevaka den rättsliga 

utvecklingen i andra länder, och se till så att den egna lagstiftningen inte i 

onödig utsträckning lägger hinder i vägen för handel över gränserna.  

 

8.1.2 Förändring med den norska modellen som utgångspunkt 

Den norska motsvarigheten till de svenska återtagandeförbehållen kallas för 

salgspant och regleras i 3 kap. Panteloven (PL). Salgspant behandlas som 

ett undantag från de vanliga handpantsreglerna, som innehåller ett krav på 

att egendomen ska traderas från pantsättaren till panthavaren, 3-1 och 3-2 §§ 

PL. I likhet med svensk rätt kan salgspanten bara säkra säljarens krav på 
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köpeskillingen och omkostnader, 3-14 § PL. För sakrättsligt skydd krävs att 

förbehållet avtalats senast i samband med varans överlämnande. Avtalet ska 

vara skriftligt om det rör sig om ett konsumentköp, annars räcker det med 

att en av parterna bekräftar förbehållet skriftligen utan oskäligt dröjsmål ef-

ter överlämnandet, 3-17 § PL.  

 

Även om ett giltigt salgspantavtal har träffats, kan förbehållet förlora sin 

verkan mot köparens borgenärer under kredittiden. Så är fallet om köparen 

säljer egendomen vidare till tredje man och denne gör ett godtrosförvärv, 1 

§ Lov om godtroerverv av løsøre. Salgspanten bortfaller också om egendo-

men sammanfogas med annan egendom, fast eller lös, och en separation 

skulle innebära oproportionerliga omkostnader eller värdeminskningar, 3-19 

§ PL. Motsvarande gäller om egendomen bearbetas eller påkostas på ett så-

dant sätt att det har skett en icke oväsentlig förändring av egendomens ka-

raktär eller en ökning av egendomens värde, 3-20 § PL. I dessa delar stäm-

mer norsk rätt tämligen väl överens med hur rättsläget ser ut i Sverige.  

 

Den stora skillnaden mellan norsk och svensk rätt vad gäller utformningen 

av äganderättsförbehållen ligger i behandlingen av förfogandemedgivanden. 

I svensk rätt gäller som beskrivits ovan att återtagandeförbehåll förlorar sin 

giltighet om köparen givits rätt att före full betalning förfoga över egendo-

men på ett sätt som skulle upphäva förbehållet, även om något faktiskt för-

fogande ännu inte skett. Detta gäller för alla typer av farliga förfoganden – 

såväl vidareförsäljning som bearbetning, sammanfogande eller konsumtion. 

I norsk rätt gäller bara att salgspant inte kan avtalas i egendom som köparen 

har rätt att sälja vidare före full betalning, 3-15 § PL. En rätt för köparen att 

bearbeta eller sammanfoga egendomen på ett farligt sätt upphäver alltså inte 

säljarens rätt förrän sådant förfogande ägt rum.199 Inte heller en rätt för kö-

paren att förbruka egendomen i näringsverksamheten har denna effekt.200 

 

Ovan beskrevs att förbudet mot förfogandemedgivande för giltiga återta-

gandeförbehåll i svensk rätt troligtvis är det rekvisit som skapar störst svå-

righeter för leverantörerna att använda sig av återtagandeförbehåll för att 
                                                 
199 Skoghøy, Rettsdata, kommentar till Panteloven 3-19 och 3-20 §§.  
200 Ot.prp. nr. 26 s 177.  



Sida 74 av 97 

säkra sina fordringar.201 I norsk rätt finns motsvarande problem för leveran-

törer av vidareförsäljningsgods, men inte för leverantörer som säljer egen-

dom som ska förädlas hos köparen. Dessa leverantörer är, trots förfogande-

medgivande, skyddade fram till dess att faktiskt förfogande sker. Om svensk 

rätt skulle förändras till att motsvara vad som gäller i Norge skulle alltså 

denna grupp leverantörer hamna i en förmånligare situation vad gäller egen-

dom som levererats, men som vid tidpunkten för konkurs eller utmätning 

ännu finns kvar hos köparen. Även om farliga förfoganden fortfarande 

skulle upphäva leverantörens rätt, bör det innebära en märkbar förbättring 

för leverantörerna att åtminstone ges möjlighet att separera den egendom 

som vid den kritiska tidpunkten fortfarande finns i behåll. Effekten blir sär-

skilt tydlig i fråga om mycket värdefull egendom, eller i situationer där stora 

kvantiteter har levererats till köparen. Tillvägagångssättet skulle också 

framstå som mindre formalistiskt, och ur ett rättviseperspektiv mer rimligt 

än dagens svenska system. Varför ska värdet av egendom som köparen inte 

betalat för, och som finns i behåll vid den kritiska tidpunkten, tillfalla bor-

genärskollektivet på säljarens bekostnad?   

 

8.1.3 Förändring med den danska modellen som utgångspunkt  

Dansk rätt innehåller regler om ejendomsforbehold som liknar de svenska 

och norska. Kravet på att förbehåll måste ställas upp för att återtagande ska 

kunna ske efter att varan överlämnats till köparen följer av 28 § Købeloven. 

Bara säljarens fordran på obetald köpeskilling jämte ränta och omkostnader 

kan säkras genom förbehållet, 38 § Kreditaftaleloven (KAL). För att vara 

giltigt ska förbehållet ha avtalats senast i samband med överlämnandet av 

varan, 34 § KAL. Trots att reglerna enligt 2 och 50 §§ KAL gäller även i re-

lationen mellan näringsidkare, ska de inte tillämpas när näringsidkare köper 

egendom i syfte att sälja den vidare eller använda den i företagets produkt-

ion, 2 § 2 p KAL. I dessa situationer kan således inga giltiga ejendomsfor-

behold uppställas.  

 

Dansk rätt erbjuder dock en annan möjlighet för leverantörer att skaffa sig 

säkerhet för sina fordringar i det överlåtna godset genom institutet kredit-

                                                 
201 Se ovan under avsnitt 3.2.2. 
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konsignation.202 Ett återtagandeförbehåll inom ramen för ett kreditkonsig-

nationsupplägg ska avtalas skriftligen mellan parterna, och det måste framgå 

av avtalet precis vilken egendom som säkras genom förbehållet.203 Regle-

ringen av institutet skiljer sig i övrigt en del från hur de norska och svenska 

reglerna ser ut. Det som i praxis varit utslagsgivande för om separationsrätt 

till konsignationsgodset har erkänts eller inte har varit hur avräkningen mel-

lan säljaren och köparen sett ut. För separationsrätt har krävts att köparen 

ska ha en plikt att i takt med att godset vidaresäljs avräkna intäkterna mot 

skulden till säljaren. Något krav på att avräkna i samband med varje enskild 

försäljning har dock inte uppställts, utan det har ansetts tillräckligt att av-

räkning sker med jämna mellanrum. Hur ofta avräkning ska ske har ansetts 

vara beroende på vilken typ av egendom det rör sig om. För dyrare egendom 

måste avräkning ske oftare,204 medan det för mindre dyrbar egendom kan 

räcka med att avräkning sker var sjätte månad.205 Till kravet på avräkning 

har knutits ett krav på att det upprättas en särskild konsignationsräkenskap. 

Dessutom krävs att säljaren på något sätt utövar kontroll över att köparen 

verkligen fullföljer sina förpliktelser enligt avtalet. 206   

 

I själva naturen av kreditkonsignationsinstitutet ligger alltså en rätt för köpa-

ren att sälja egendomen vidare före full betalning. Dansk rätt skiljer sig på 

denna punkt från svensk och norsk, som båda underkänner återtagandeför-

behåll om köparen får sälja egendomen vidare före full betalning. I likhet 

med svensk och norsk rätt kan dock inte heller i dansk rätt en säljare göra 

gällande förbehållet mot en tredje man som förvärvat egendomen från köpa-

ren i god tro.207 Om det är avtalat mellan parterna ges dock säljaren separat-

ionsrätt till fordringar mot tredje man och till medel som influtit till följd av 

försäljningen, om dessa hålls avskilda hos köparen.208 Icke oväsentlig bear-

betning, kvalificerat sammanfogande och konsumtion upphäver återtagande-

förbehållet. Genom avtalet kan dock säljaren se till att en annan säkerhet 

träder istället för den överlåtna egendomen senast i samband med att denna 

                                                 
202 SOU 1988:63 s 73.  
203 Godsk Pedersen,”Nyere domspraksis om kreditkonsignation” s 121.  
204 A a s 122.  
205 SOU 1988:63 s 73.  
206 Godsk Pedersen, ”nyere domspraksis om kreditkonsignation” s 122.  
207 A a s 122. 
208 SOU 1988:63 s 74.  
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förfogas över. Har säljaren säkrat sin rätt på detta sätt gör inte ett medgi-

vande till förfogande före full betalning att förbehållets giltighet bortfall-

ler.209  

 

Medan svensk rätt underkänner alla återtagandeförbehåll där medgivande 

till någon typ av farligt förfogande föreligger, har den norska rätten således 

gått halva vägen och underkänner förbehåll där det finns medgivande till vi-

dareförsäljning men inte när det finns medgivande till bearbetning eller 

sammanfogande. I dansk rätt är utgångspunkten den motsatta mot svensk 

rätt; här erkänns vid kreditkonsignation alla återtagandeförbehåll även om 

det föreligger medgivande till någon typ av förfogande. Ur leverantörssyn-

punkt är detta naturligtvis än mer fördelaktigt än den norska salgspanten, ef-

tersom systemet öppnar för att köparen kan använda pengarna som flyter in 

genom en vidareförsäljning till att betala sin skuld till säljaren, utan att sälja-

ren riskerar att säkerheten i det kvarvarande lagret upphävs. I jämförelse 

med norsk rätt framstår systemet också som mer kongruent, eftersom de 

ovan identifierade ojämlikheterna mellan leverantörer av vidareförsäljnings-

gods och leverantörer av bearbetningsgods inte uppstår i dansk rätt.  

 

8.1.4 Förändring med den tyska modellen som utgångspunkt  

Även i tysk rätt ges säljare möjlighet att förbehålla sig äganderätten till 

överlåtet gods trots att det lämnas över till köparen. Grundbestämmelsen 

finns i 449 § Bürgerliches Gesetzbuch (BGB). Förbehållet måste avtalas 

mellan parterna, men inga särskilda formkrav finns om inte köparen är kon-

sument.210  

 

Återtagandeförbehållet förlorar som utgångspunkt sin giltighet om tredje 

man gör ett godtrosförvärv, 932 ff §§ BGB, och också om egendomen bear-

betas eller sammanfogas i annan egendom.211 Genom praxis har dock ut-

vecklats möjligheter att uppställa så kallade förlängda återtagandeförbehåll 

                                                 
209 SOU 1988:63 s 74.  
210 Faber och Lurger, ”National Reports on the Transfer of Movables in Europe, vol. 3: Germany, Greece, 
Lithuania, Hungary” s 158.  
211 A a s 163.  
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och utvidgade återtagandeförbehåll.212  Genom att avtala om ett förlängt 

återtagandeförbehåll ges köparen har rätt att sälja egendomen vidare till 

tredje man, och säljaren får när detta sker istället separationsrätt till de ford-

ringar mot tredje man som uppstår i och med försäljningen. Är köparen inte 

en detaljist utan en tillverkare får ett förlängt återtagandeförbehåll istället till 

effekt att säljaren av förbehållsegendomen efter köparens bearbetning eller 

sammanfogande av den samma, förvärvar äganderätt till hela den färdiga 

produkten. Samtidigt överförs en begränsad äganderätt till köparen, som blir 

fullständig när förbehållsegendomen avbetalats i sin helhet. I händelse av 

insolvens hos köparen har dock inte säljaren, trots terminologin, någon fak-

tisk separationsrätt till den bearbetade egendomen. Säljarens rätt består istäl-

let, i likhet med vad som gäller i Sverige, i en rätt till förtur till betalning ur 

egendomen.213   

 

Ett utvidgat återtagandeförbehåll innebär att säljaren kan förbehålla sig 

äganderätten till varan inte bara fram till dess att köpeskillingen är betald, 

utan även fram till dess att köparen har betalat även andra skulder till sälja-

ren.214 Säljaren kan dock inte förbehålla sig äganderätten till en vara fram 

till dess att köparen betalt skulder till en tredje man, vilket följer direkt av 

grundbestämmelsen i 449 § BGB.  

 

I likhet med vad som gäller vid kreditkonsignation i dansk rätt upphäver inte 

ett förfogandemedgivande i någon form ett i övrigt giltigt återtagandeförbe-

håll i tysk rätt. Farliga förfoganden som sådana upphäver visserligen som 

utgångspunkt förbehållets giltighet, men genom de möjligheter som finns att 

avtala om utvidgade och förlängda återtagandeförbehåll ges leverantörer i 

tysk rätt en väsentligt större möjlighet att använda den överlåtna varan som 

säkerhetsunderlag för fordran på köpeskillingen än vad som är möjligt i 

svensk rätt. Tysk rätt framstår även som mer fördelaktig än dansk rätt vad 

gäller de faktiskt farliga förfogandena, eftersom säljaren i dansk rätt i varje 

särskilt fall måste peka ut vilken egendom som vid en bearbetning eller 

                                                 
212 Davies, ”Rompala thirty years on – still an enigma?” s 14.  
213 Faber och Lurger ”National Reports on the Transfer of Movables in Europe, vol. 3: Germany, Greece, 
Lithuania, Hungary” s 163 f.  
214 A a s 164.  
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sammanfogning ska träda istället för den överlåtna egendomen som säker-

hetsunderlag. I tysk rätt ligger det istället i naturen av det förlängda förbe-

hållet att det är den egendom som förbehållsegendomen sammanfogas med 

eller uppgår i efter bearbetning som är det nya säkerhetsunderlaget.  

 

Även möjligheterna till utvidgade förbehåll är fördelaktigt ur leverantörs-

synpunkt. Upplägget möjliggör för leverantörerna att genom säkerheten i 

den överlåtna egendomen få täckning för exempelvis skadeståndsfordringar 

som kan uppstå om köparen vid en obeståndssituation häver ett avtal om lö-

pande leveranser. En sådan fordran hade i svensk rätt inte kunnat täckas ur 

förbehållsegendomen utan varit oprioriterad i köparens konkurs.  

 

8.1.5 Förändring med utgångspunkt i DCFR 

Även enligt DCFR kan en säljare förbehålla sig äganderätten till egendom 

som säljs på kredit till köparen, IX 1:103 och IX 2:201. För giltighet mot 

tredje man krävs registrering, IX 3:101 och 3:102. Ett giltigt äganderättsför-

behåll faller om tredje man gör ett godtrosförvärv av egendomen, VIII 

3:101. Huvudregeln i regelverket är också att förbehållet faller om förbe-

hållsegendomen bearbetas eller sammanfogas med annan egendom. Förbe-

hållet kan dock förlängas, om parterna uttryckligen avtalar härom, IX 2:308. 

Förlängningen innebär dock inte, som är fallet i tysk rätt, att säljaren får 

äganderätt i den nya produkten. Säljaren kan bara erhålla en säkerhetsrätt i 

de nya produkterna eller i fordran mot tredje man, IX 2:308 (2). En säker-

hetsrätt är enligt artikel IX 1:102 en rätt för borgenären att få förtur till be-

talning ur den säkrade egendomen. En säkerhetsrätt ger säljaren ett mer be-

gränsat skydd än ett äganderättsförbehåll vid köparens insolvens.215 Situat-

ionen kan jämföras med skillnaderna mellan äganderättsförbehåll och 

panträtt i svensk rätt.  

 

Förbehållens reglering i DCFR liknar på många sätt den danska regleringen, 

där farliga förfoganden upphäver separationsrätten om inte en förlängning 

avtalats. En avtalad förlängning ger i båda systemen en säkerhetsrätt i det 

nya underlaget, men innebär i praktiken inte ett förlängt förbehåll om ägan-

                                                 
215 Von Bar och Schulte-Nölke, Kommentaren till DCFR IX 1:103.  
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derätt på det sätt som tysk rätt gör. Skillnaden mellan dansk rätt och DCFR 

verkar framförallt ligga i det faktum att dansk rätt inte automatiskt pekar ut 

den produkt som uppstått efter bearbetning eller sammanfogande som det 

nya säkerhetsunderlaget. Det danska rättssystemet verkar istället öppna för 

att parterna fritt kan avtala om att vilken annan egendom som helst ska träda 

istället för förbehållsegendomen för det fall sammanfogande eller bearbet-

ning sker. På denna punkt ter sig DCFR mer lätthanterligt.  

 

8.1.6 Sammanfattning – vilket alternativ bör väljas?   

Vid en internationell utblick blir det tydligt att det finns en gradvis skillnad i 

vilken verkan ett avtalat återtagandeförbehåll ges i olika rättssystem. Den 

svenska rätten framstår vid en jämförelse som ovanligt återhållsam i fråga 

om att tillskriva giltighet till förbehåll som avser egendom som gäldenären 

på något sätt ska använda i sin verksamhet.  

 

Ovan beskrevs att just förbudet mot förfogandemedgivanden och det sätt på 

vilket sådana medgivanden genom praxis tolkats in i vissa typer av avtal är 

det som ställer till störst problem för leverantörerna. Detta förbud återfinns 

inte med samma styrka i något av de andra berörda rättssystemen – bara 

Norge har en motsvarighet, som dock är mer begränsad. Att som vid kredit-

konsignation i dansk rätt samt i tysk rätt och DCFR erkänna giltighet till 

förbehållen fram till dess att ett faktiskt farligt förfogande har skett skulle 

därför redan i sig innebära en stor förbättring för leverantörerna. En sådan 

ordning torde dessutom innebära mindre bevissvårigheter och osäkerhets-

moment än dagens svenska system. Ett borttagande av förbudet mot förfo-

gandemedgivande skulle dessutom skapa överensstämmelse mellan separat-

ionsrätten vid kreditförsäljning och separationsrätten vid anförtrodd egen-

dom (exempelvis leasing, kommission och konsignation), vilket minskar in-

citamenten att kringgå reglerna.216 

 

De främsta argumenten för att underkänna återtagandeförbehåll där det fun-

nits ett medgivande till förfogande har varit att sådana förbehåll inte är all-

varligt menade utan bara syftar till att ge säljaren säkerhet för det fall köpa-
                                                 
216 JustR Håstad i tillägg till NJA 2009 s 79.  
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ren hamnar på obestånd, och att säkerheten annars framstår som så slump-

mässig att den knappast kan anses kreditgrundande.217 Att förbehåll med 

medgivande till förfogande bara syftar till att ge säkerhet vid en insolvenssi-

tuation är enligt min uppfattning inte något starkt argument för att under-

känna sådana förbehåll. I det insolvensrättsliga systemet finns en rad säker-

heter som bara får verkan när insolvensen är ett faktum, som exempelvis fö-

retagshypoteket. Att det framstår som slumpmässigt för säljaren om egen-

dom vid en insolvenssituation kommer att finnas kvar till säkerhet för den-

nes krav om medgivande till förfogande givits har visserligen mer tyngd, 

men leverantörer ger redan idag kredit till köpare i stor utsträckning – enligt 

vad som beskrivits ovan utan större möjligheter att säkerställa sina anspråk. 

Om möjligheterna till säkerställande ökade, finns det därför anledning att tro 

att även kreditviljan hos leverantörerna skulle öka.  

 

Även om det framstår som mest trängande att komma till rätta med förbudet 

mot förfogandemedgivande, kan det finnas ett värde i att ta ytterligare ett 

steg i att stärka leverantörernas möjligheter att säkerställa sina anspråk. Som 

visats ovan har leverantörerna en exceptionellt dålig ställning vid konkurs i 

jämförelse med andra borgenärer, och för att balansera styrkeförhållandena 

skulle även en möjlighet att uppställa förlängda återtagandeförbehåll behöva 

övervägas av lagstiftaren. Förlängda återtagandeförbehåll framstår dessutom 

som ett mer praktiskt och verklighetsanpassat alternativ än dagens svenska 

återtagandeförbehåll. Själva grundtanken bakom återtagandeförbehållen är 

att de ska säkra säljarens fordran på betalning när köparen inte kan betala 

kontant för egendom som behövs i verksamheten. Med undantag för inköp 

av exempelvis större maskiner eller annat som ska användas i produktionen 

torde inte själva förvärvet i sig innebära att köparens möjligheter att betala 

förbättras. När köparen införskaffar varor för vidareförsäljning eller pro-

duktion utan att kunna betala kontant säger det sig självt att någon typ av 

förändring av köparens förmögenhetsmassa måste ske för att skulden ska 

kunna betalas. Köparen måste på något sätt få in likvida medel i verksam-

heten. Detta kan till exempel ske genom förfogande över just den köpta va-

ran, eller någon annan tillgång. Finns inte andra tillgångar att omvandla 

                                                 
217 Håstad, ”Sakrätt” s 189.  
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krävs en rättslig möjlighet till säkerhet i surrogat för det köpta för att säker-

ställande av förvärv av löpande verksamhetsmaterial på kredit ska vara möj-

ligt. Alternativet är i praktiken att helt omöjliggöra säkerställande av sådana 

kreditförvärv, vilket knappast kan vara eftersträvansvärt.  

 

En anpassning av återtagandeförbehållen efter de modeller som används i 

andra rättsystem skulle inte bara stärka leverantörernas ställning, utan också 

göra det svenska rättsystemet mer likt andra rättsystem. Precis som Lösöre-

köpskommittén betonar i sin utredning är det samhällsekonomiskt fördelakt-

igt att underlätta handel över gränserna så mycket som möjligt. Onödiga 

transaktionskostnader bör i största möjliga utsträckning undvikas.218 Detta 

uppnås knappast med den utstickande reglering av återtagandeförbehållen 

som finns i svensk rätt idag. 2014 var Norge, Tyskland och Danmark tre av 

de fem länder Sverige importerar mest från, och de stod tillsammans för ett 

importvärde om 369 miljarder kronor.219 Det får antas att internationella säl-

jare som levererar egendom till svenska köpare på kredit måste lägga ner tid 

och pengar på att se till att affärsupplägget ger det skydd man önskar för sitt 

anspråk. Sådana transaktionskostnader, och de generella svårigheter som 

finns för leverantörer att säkerställa sina anspråk, är sådana omständigheter 

som riskerar att leda till att leverantörer från andra länder avstår från att 

sälja varor och råvaror till svenska köpare, eller att detta sker till ett högre 

pris än vid försäljning till köpare från andra länder. En sådan ordning lägger 

hinder i vägen för svenska företags konkurrenskraft, eftersom de får svårare 

att få tillgång till billiga råvaror. De argument som Lösöreköpskommittén 

anfört för en övergång till avtalsprincipen vid köp av lösöre gör sig alltså 

gällande även vad gäller utformningen av återtagandeförbehållen.  

 

I naturen av en insolvenssituation ligger att alla anspråk inte kan bli fullt ut 

tillgodosedda. Att leverantörernas ställning stärks enligt förslaget ovan 

skulle därför med nödvändighet innebära att någon annans ställning försäm-

ras. Utifrån den maktbalans mellan borgenärsgrupperna som beskrivits ovan 

är detta kanske inte något problem, utan snarare något eftersträvansvärt. Det 

sagda gäller i vart fall i relation till de borgenärer som redan har någon typ 
                                                 
218 SOU 2015:18 s 100.  
219 http://www.ekonomifakta.se/sv/Fakta/Ekonomi/Utrikeshandel/Sveriges-handelspartners/.  

http://www.ekonomifakta.se/sv/Fakta/Ekonomi/Utrikeshandel/Sveriges-handelspartners/
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av säkerhet, men tappar relevans i relation till övriga oprioriterade borgenä-

rer. Ett stärkande av säkerhetsrätterna innebär nämligen att det till slut inte 

finns några medel kvar att dela ut till dessa. När detta väl skett innebär ännu 

starkare säkerhetsrätter att dessa inbördes tappar värde, och i en sådan situ-

ation hotas deras kreditskapande funktion. Ett alternativ till att stärka leve-

rantörernas position genom att förbättra deras möjligheter att säkerställa sina 

anspråk vore därför att istället försämra för andra borgenärsgrupper att sä-

kerställa sina, så att effekten blir att mer egendom finns i boet att dela ut till 

de oprioriterade borgenärerna.  

 
 

8.2 Avskaffande av företagshypoteket 

8.2.1 Bakgrund 

Ett sätt att utjämna styrkeförhållandena mellan olika borgenärsgrupper utan 

att försämra för de oprioriterade borgenärerna och utan att urholka värdet av 

förmånsrätterna skulle kunna vara att helt avskaffa företagshypoteket som 

säkerhet. Vilka effekter detta skulle få för leverantörerna vid konkurs och 

utmätning beror på om avskaffandet sker utifrån det rättsläge som råder 

idag, eller om avskaffandet sker utifrån det ponerade rättsläge som Lösöre-

köpskommittén föreslår. Nedan kommer därför ett avskaffande av hypoteket 

att diskuteras utifrån båda dessa möjliga framtidsbilder.  

 

8.2.2 Lösöreköpskommitténs förslag genomförs inte 

Som visats ovan under kapitel fyra är företagshypoteket i dagens rättsläge 

en mycket stark förmånsrätt som ger de säkrade borgenärerna en jämförel-

sevis hög utdelning för sina fordringar i konkurs. Det är därför lätt att dra 

slutsatsen att ett avskaffande av företagshypoteket, om allt annat kvarstår 

som det är, skulle ge de oprioriterade borgenärerna en väsentligt högre ut-

delning vid konkurs än vad som är fallet idag. Allt det som idag tillfaller fö-

retagshypotekshavarna skulle istället komma de oprioriterade borgenärerna 

tillgodo. Eftersom leverantörer som nämnts ofta är just oprioriterade, skulle 

ett avskaffande innebära en betydande fördel för dessa. Detta förändras inte 

av att de borgenärer som idag har sina fordringar säkrade med företagshypo-

tek i en sådan situation också skulle bli oprioriterade och således vara med 
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och dela på den (större) kakan, eftersom likabehandlingsprincipen skulle 

gälla fullt ut mellan borgenärerna och summan således delas lika, och inte 

som idag att en grupp tar allt och en annan helt blir utan.  

 

Slutsatsen ovan är dock något förenklad, då den inte tar hänsyn till att för-

ändringar i förmånsrätterna naturligtvis leder till förändringar i beteendet 

hos borgenärerna. Om möjligheten att pantsätta gäldenärens verksamhetslö-

söre genom hypoteket borttogs, skulle borgenärerna naturligtvis söka andra 

sätt att säkerställa sina anspråk på. Exakt hur detta skulle ske är svårt att 

säga, men det kan antas att vanlig handpantsättning och användning av fas-

tighetspant skulle öka. Effekten är betänklig på två sätt. För det första är fö-

retagshypoteket en effektiv säkerhetsrätt på så sätt att säkerhetsunderlaget 

kan användas i gäldenärens löpande verksamhet och därigenom generera in-

täkter. Om borgenärer istället i högre grad börjar använda sig av handpant 

som säkerhet omöjliggörs detta, eftersom handpant kräver tradition. För det 

andra kan ett avskaffande av hypoteket inbjuda till komplicerade kreditupp-

lägg i syfte att skapa säkerheter. Om rättssystemet premierar avancerade af-

färsupplägg på detta sätt kommer finansiellt starka borgenärsgrupper att ges 

fördelar som mindre starka borgenärsgrupper inte kan uppnå, eftersom de 

senare kanske inte besitter den kompetens som krävs för att skapa dylika 

upplägg eller har möjlighet att betala för den typen av rådgivningstjänster.  

 

En diskussion om förmånsrätternas utformning kan inte stanna vid förhål-

landena som uppstår när konkursen är ett faktum, eftersom förmånsrätterna i 

stor utsträckning även påverkar hur kreditgivare och gäldenärer beter sig på 

kreditmarknaden i övrigt.220 Effekterna på kreditmarknaden i stort av ett av-

skaffande av hypoteket måste därför också beröras. I detta sammanhang 

brukar framföras att företagshypoteket ökar möjligheterna för små och me-

delstora företag att få kredit, och även gör att krediten blir billigare än vad 

som annars skulle varit fallet. Ett avskaffande skulle alltså leda till att det 

blev svårare och dyrare för dessa företag att få krediter beviljade.221 Mot 

detta kan dock invändas att det är svårt att mäta vilken kreditskapande effekt 

företagshypoteket faktiskt har. Det är både enkelt och billigt att ta ut före-
                                                 
220 Bergström och Sundgren, ”Skall vi avskaffa säkerhetsrätterna?” s 383 f.  
221 A a s 387.  
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tagshypotek i en verksamhet, varför det troligtvis är så att många borgenärer 

kräver säkerhet i hypoteket bara ”för sakens skull”, trots att de hade tänkt 

bevilja krediten på samma villkor ändå.222 

 

Även om man accepterar tesen om att företagshypoteket gör det enklare och 

billigare att få kredit, är det inte givet att ett avskaffande av hypoteket är nå-

got negativt. Om borgenärerna inte längre uteslutande kunde förlita sig på 

lämnade säkerheter för täckning av sina krav, skulle kreditgivningen kunna 

få ett sundare fokus. Istället för att fästa avgörande betydelse vid en gälde-

närs tillgångar skulle borgenärerna nämligen tvingas göra en bedömning av 

gäldenärens återbetalningsförmåga och utsikterna för lönsamhet för gälde-

närens verksamhet vid kreditprövningen.223 Detta kan förväntas leda till en 

samhällsekonomiskt sett mer fördelaktig kreditgivning, eftersom resurser 

skulle allokeras till de projekt och de företag som har bäst utsikt att nå lön-

samhet. 

 

Utöver kreditmarknaden påverkas även rekonstruktionsmöjligheterna av 

vilka säkerhetsrätter som finns, och vilken ställning dessa har. Undersök-

ningar visar att säkerställda borgenärer i lägre grad än icke säkerställda bor-

genärer är beredda att bidra till att ett företag rekonstrueras utom konkurs.224 

Detta kan dels bero på ett bristande intresse hos en borgenär som vet att han 

”sitter säkert”, dels på att borgenären är orolig för att ett fortsatt drivande av 

gäldenärens verksamhet kan leda till en minskning av säkerhetsunderlaget, 

vilket i sin tur sätter borgenärens rätt på spel. Det har vidare spekulerats 

kring att starka säkerhetsrätter riskerar att leda till att gäldenärens tillgångar 

inte säljs till det högsta pris som hade kunnat uppnås vid en försäljning. 

Detta motiveras med att de säkerställda borgenärerna inte har något intresse 

av att verka för ett högre pris när den egna fordran blivit täckt av köpeskil-

lingen, och därför motsätter sig att konkursförvaltaren lägger tid och resur-

ser på att hitta en köpare som är beredd att betala ett högre pris.225 Att inte 

bästa möjliga pris alltid eftersträvas drabbar naturligtvis de oprioriterade 

                                                 
222 SOU 1999:1 s 287.  
223 SOU 1999:1 s 288.  
224 SOU 1999:1 s 149.  
225 SOU 1999:1 s 148.  
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borgenärerna. Om företagshypoteket avskaffades skulle en stor grupp bor-

genärer mista den fördelaktiga ställning de har i dagens rättssystem. I enlig-

het med resonemanget ovan skulle dessa borgenärer då ges ett incitament att 

på ett tidigare stadium verka för att en verksamhet rekonstrueras om den är 

livsduglig, vilket vore att föredra ur en samhällsekonomisk synvinkel. På 

samma sätt ligger det ett stort värde i att skapa en gemensam strävan hos 

borgenärskollektivet om att uppnå bästa möjliga pris för gäldenärens verk-

samhet. Det finns därför både ur leverantörs- och samhällsekonomisk syn-

vinkel starka skäl för att avskaffa företagshypoteket som säkerhet även om 

Lösöreköpskommitténs förslag inte genomförs.  

 

8.2.3 Lösöreköpskommitténs förslag genomförs helt eller delvis 

Som beskrivits närmare i avsnitt 7.2 kommer företagshypotekets ställning 

att påverkas om Lösöreköpskommitténs förslag blir verklighet. En diskuss-

ion om effekterna av ett avskaffande av företagshypoteket måste därför ta 

hänsyn till den nya position förmånsrätten får om förslaget genomförs. Vil-

ket värde företagshypoteket får beror i sin tur på om Lösöreköpskommitténs 

förslag antas i sin helhet, eller om det bara delvis genomförs. Det är till ex-

empel tänkbart att lagstiftaren beslutar att genomföra förslaget om en över-

gång till avtalsprincipen, men väljer att inte införa en möjlighet att registrera 

panträtt i lösöre. Eftersom det i dagsläget är oklart hur det kommer att gå för 

förslaget, kommer jag i detta avsnitt att diskutera ett avskaffande av före-

tagshypoteket utifrån båda dessa tänkbara händelseförlopp.  

 

Som beskrevs ovan under avsnitt 7.2 finns det en risk att företagshypotekets 

värde som säkerhet undergrävs om Lösöreköpskommitténs förslag genom-

förs i sin helhet. Detta beror dels på att avtalsprincipen medför att tidpunk-

ten då egendom utgår ur hypoteksunderlaget inträffar tidigare, dels på att det 

införs en registerpanträtt med bättre rätt enligt FRL än företagshypoteket. 

Blir förslaget verklighet måste de borgenärer som idag använder sig av hy-

poteket som säkerhet i framtiden vid kreditgivningen beakta att säkerhets-

underlaget på detta sätt kan minska, och att det kan finnas andra med säker-

het i samma egendom som ges förtur vid en insolvenssituation. Det kan där-

för ifrågasättas om företagshypoteket verkligen kommer att ha någon större 

kreditskapande effekt om förslaget genomförs. Förmånsrätter kan visserli-
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gen motiveras av olika anledningar, exempelvis brukar förmånsrätten för lö-

nefordringar motiveras med sociala hänsyn,226 men för företagshypoteket 

finns knappast något annat motiv än dess kreditskapande effekt. När denna 

effekt undergrävs på det sätt som sker genom Lösöreköpskommitténs för-

slag kan det därför ifrågasättas om det är motiverat att ha hypoteket kvar 

som förmånsrätt.  

 

Den nya säkerställandemöjlighet som erbjuds om registerpanträtten införs 

står naturligtvis öppen för alla borgenärer att använda. Eftersom register-

panträtten ger en så pass mycket bättre ställning än vad hypoteket kommer 

att göra om de båda finns tillgängliga måste det antas att borgenärer som 

idag använder sig av hypoteket som säkerhet kommer att övergå till att an-

vända sig av registerpantsättning för att säkerställa sina fordringar om för-

slaget genomförs. Detta gäller åtminstone för allt lösöre av högre värde. Det 

kan antas att företagshypoteket i ett sådant system närmast kommer att fun-

gera som en sista livlina – något borgenärerna tar ut i gäldenärens verksam-

het för att fånga upp de sista resterna av gäldenärens tillgångar. Så länge det 

fortsätter att vara enkelt och billigt att ta ut företagshypotek finns ingen an-

ledning för borgenärerna att inte agera på detta sätt. En förmånsrätt som har 

så begränsad kreditskapande effekt och används på detta sätt måste dock 

starkt ifrågasättas.  

 

Sammantaget kan därför sägas att om Lösöreköpskommitténs förslag ge-

nomförs i sin helhet, blir företagshypotekets värde och positiva effekter så 

begränsade att det saknas övertygande argument för att behålla hypoteket 

som förmånsrätt. Å andra sidan blir den positiva effekten på leverantörernas 

ställning av att företagshypoteket avskaffas begränsad om förslaget samti-

digt genomförs i sin helhet. Den egendom som i en sådan situation blir fö-

remål för registerpantsättning eller separeras på grund av avtalsprincipen 

kommer inte de oprioriterade borgenärerna tillgodo. Dessa får visserligen 

dela på den egendom som inte sålts eller pantsatts genom registrering vid 

konkursutbrottet, men detta torde enligt resonemanget ovan främst utgöra 

lösöre av begränsat värde. I jämförelse med dagens situation där allt verk-

                                                 
226 Welamson och Mellqvist, ”Konkurs och annan insolvensrätt” s 196.  
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samhetslösöre tas av företagshypotekshavaren är detta visserligen en förbätt-

ring, men utifrån det utdelningsresultat och den styrkebalans som föreligger 

mellan borgenärsgrupperna kan det ifrågasättas om förändringen är tillräck-

ligt betydande.  

 

Om Lösöreköpskommitténs förslag bara genomförs delvis, så att avtalsprin-

cipen framöver tillämpas men någon möjlighet att registrera panträtt i lösöre 

inte införs, påverkas inte företagshypotekets ställning i lika stor utsträck-

ning. I en sådan situation är det främst risken för att egendom utgår ur hypo-

teksunderlaget vid en tidigare tidpunkt än i dagsläget som måste beaktas av 

borgenärerna vid kreditgivningen. Det är svårt att närmare mäta den exakta 

påverkan detta kommer att få på hypotekets kreditskapande effekt. Föränd-

ringen bör dock innebära att möjligheterna för hypotekshavaren att löpande 

kontrollera säkerhetens värde försvåras. Vid ett införande av avtalsprincipen 

kan hypotekshavaren nämligen inte längre utgå ifrån att exempelvis det va-

rulager som finns hos gäldenären ingår i säkerhetsunderlaget, eftersom det 

kan vara föremål för en giltig separationsrätt. Möjligheterna för borgenären 

att bedöma kreditvärdigheten och att i tid vidta åtgärder för att inte exponera 

sig för risker som inte täcks av säkerheten riskerar därför att försämras, vil-

ket kan leda till att det belopp som borgenären kan tänka sig att låna ut mot 

säkerhet i hypoteket minskar.  

 

Även om ett införande av avtalsprincipen således riskerar att leda till att fö-

retagshypoteket inte längre bedöms lika värdefullt av borgenärerna, är effek-

ten mer begränsad än om Lösöreköpskommitténs förslag genomförs i sin 

helhet. Den kreditskapande effekt som motiverar företagshypoteket blir inte 

lika undergrävd vid en sådan utveckling, och det finns därför större anled-

ning att behålla hypoteket om inte en registerpantsättningsmöjlighet skapas. 

Även om de överväganden som motiverat införandet av hypoteket i denna 

situation kvarstår, gör sig alla de argument som anfördes ovan om ett av-

skaffande av hypoteket utifrån dagens rättsläge gällande även här.  Mätbar-

heten av kreditskapandet och de negativa effekterna på möjligheten till re-

konstruktion utom konkurs talar därför för ett avskaffande av hypoteket 

även vid ett införande av avtalsprincipen.  
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Effekten för de oprioriterade borgenärerna om avtalsprincipen införs och fö-

retagshypoteket avskaffas kan förväntas bli mer positiv än om förslaget ge-

nomförs i sin helhet, men mindre positiv än om hypoteket avskaffas och för-

slaget inte genomförs alls. Leverantörerna, och övriga oprioriterade borge-

närer, får i detta scenario del av allt det som i dagsläget ingår i hypoteksun-

derlaget, som inte redan sålts och individualiserats. Eftersom detta skulle 

komma att innefatta även mer värdefullt lösöre, kan effekten bli betydande. 

Ett avskaffande av företagshypoteket får därför större betydelse för leveran-

törernas situation om Lösöreköpskommitténs förslag bara delvis införs än 

om det införs i sin helhet.  

 

8.3 Allmän förmånsrätt för leverantörsfordringar  
En sista möjlighet att förbättra leverantörernas ställning vid konkurs som 

ska beröras är ett införande av förmånsrätt för leverantörsfordringar. Sär-

skild förmånsrätt gäller i viss utpekad egendom, och allmän förmånsrätt gäl-

ler i all gäldenärens egendom, 2 § FRL. Särskild förmånsrätt har, med vissa 

undantag, företräde framför allmän förmånsrätt, 15 § FRL. Mot denna bak-

grund skulle det mest fördelaktiga för leverantörerna vara att få en särskild 

förmånsrätt knuten till sina fodringar. Det mest närliggande vore i sådana 

fall att tänka sig att förmånsrätten gäller i det sålda godset. En sådan för-

månsrätt har i allt väsentligt samma effekter som ett giltigt återtagandeför-

behåll i sagda egendom. Den diskussion som fördes ovan om att utöka möj-

ligheterna till att göra giltiga återtagandeförbehåll kan därför i stort även ap-

pliceras på särskild förmånsrätt i överlåten egendom för leverantörsford-

ringar. Denna diskussion ska inte upprepas här.  

 

En allmän förmånsrätt skulle stärka leverantörernas position gentemot andra 

oprioriterade borgenärer, eftersom de i förmånsrättshänseende skulle hamna 

steget före dessa. Beroende på vilken inbördes prioritet som skulle ges till 

leverantörernas förmånsrätt i relation till andra allmänna förmånsrättshavare 

är det också tänkbart att leverantörerna skulle hamna före dessa i konkurren-

sen om gäldenärens tillgångar. Detta kan vid en första anblick tyckas vara 

förmånligt för leverantörerna. Vad som måste beaktas är dock att för att ut-

delning till borgenärer med allmän förmånsrätt alls ska komma ifråga, krävs 
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det att det finns egendom kvar i konkursboet sedan de särskilda förmåns-

rättshavarna tagit sitt. Så är fallet om det finns egendom i boet som inte är 

föremål för särskild förmånsrätt, eller om fordran säkrad med särskild för-

månsrätt i egendomen är lägre än egendomens värde.  

 

Av de utredningar som redovisats i kapitel fyra kan ses att företagshypo-

tekshavarna i regel inte får full täckning för sina fordringar. Det bör således 

endast i undantagsfall vara så att egendom som ingår i hypoteksunderlaget 

kan användas för att ge utdelning till allmänna förmånsrättshavare. Detta 

måste antas bli än mer ovanligt om förslaget om registerpant införs, ef-

tersom denna har högre prioritet än hypoteket. Vad som kvarstår är således 

överskott från andra särskilda förmånsrätter och egendom som inte belastas 

av särskild förmånsrätt alls. Det saknas statistik över i vilken utsträckning 

exempelvis handpant och fastighetspant ger ett överskott till konkursboet, 

men det torde inte vara allt för djärvt att anta att detta möjliga överskott inte 

uppgår till några betydande summor. Således kvarstår egendom som inte 

kan bli (eller i praktiken inte blir) föremål för särskild förmånsrätt, exem-

pelvis gäldenärens kassa- och bankmedel. I den mån sådan egendom finns 

tillgänglig i konkursboet skulle leverantörernas position stärkas genom infö-

randet av en allmän förmånsrätt, men finns inte sådan egendom blir åtgärden 

ett slag i luften.  

 

Allmän förmånsrätt gäller vidare endast vid konkurs, 2 § FRL. Skulle gäl-

denären bli föremål för utmätning skulle således leverantörernas rätt inte 

skyddas genom ett införande av en allmän förmånsrätt för leverantörsford-

ringar. Sammantaget får ett införande av en allmän förmånsrätt för leveran-

törsfordringar anses ha en begränsat positiv effekt för leverantörers ställning 

vid konkurs. Med beaktande av de stora skillnader som finns mellan de 

olika borgenärsgrupperna i fråga om utdelning och möjligheter att säker-

ställa sina anspråk kan det mot denna bakgrund ifrågasättas om åtgärden är 

tillräcklig för att skapa bättre balans i systemet.   
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9 Sammanfattning och reflektioner   
Leverantörernas ställning i dagens rättsläge framstår vid en jämförelse med 

andra borgenärsgruppers som iögonfallande dålig. Rättssystemet erbjuder 

bara begränsade möjligheter för leverantörer att säkerställa sina anspråk – 

möjligheter som i praktiken ofta är svåra eller främmande för leverantörerna 

att utnyttja. Utdelningsresultatet vid konkurser bekräftar att leverantörer i 

regel har svårt att få sina anspråk på betalning av köpeskillingen tillgodo-

sedda sedan en insolvenssituation uppstått. Detta rimmar inte bara illa med 

den för insolvensrätten grundläggande likabehandlingsprincipen – det har 

också negativa effekter för samhällsekonomin som helhet i form av följd-

konkurser och de därmed sammanhängande kostnaderna i form av värdeför-

störing och behov av sysselsättningsstöd. Även utsikterna för lyckade re-

konstruktioner utom konkurs påverkas negativt av den ojämlikhet som före-

ligger mellan borgenärsgrupperna i dagens rättsläge. Situationen för leve-

rantörerna idag är därför, enligt min uppfattning, redan i sig tillräcklig för att 

motivera genomgående systemförändringar för att skapa ett mer jämställt 

borgenärskollektiv.  

 

Lösöreköpskommitténs förslag går i motsatt riktning. Om förslaget genom-

förs befästs skillnader mellan borgenärsgrupperna, och istället för att för-

bättras blir leverantörernas situation sämre. Det ligger därför nära till hands 

att föreslå att förslaget inte genomförs, men detta vore möjligen en förhastad 

slutsats. De argument för en övergång från traditionsprincipen till avtals-

principen för borgenärsskydd vid köp av lösöre som redovisas i Lösöre-

köpskommitténs utredning förefaller övertygande, och konsensus verkar i 

stort råda i doktrinen om att traditionsprincipen spelat ut sin roll på området. 

Särskilt traditionsprincipens negativa effekt på den mellanstatliga handeln är 

viktig att uppmärksamma och hantera i ett samhälle som blir mer och mer 

internationellt. En övergång till avtalsprincipen verkar därför ofrånkomlig.  

 

Att byta från traditionsprincipen till avtalsprincipen behöver dock inte nöd-

vändigtvis innebära att Lösöreköpskommitténs förslag accepteras i sin hel-

het. Ett alternativ skulle istället kunna vara att visserligen införa avtalsprin-

cipen, men att detta sker utan att det samtidigt skapas en möjlighet att pant-
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sätta lösöre genom registrering. Som framgått ovan bottnar en hel del av 

problemen med förslaget i just möjligheten till registerpantsättning, och det 

måste därför ställas höga krav på den utredning som föregår ett sådant för-

slag. Lösöreköpskommittén redovisar i sitt betänkande bara en begränsad 

utredning av konsekvenserna av sitt förslag i denna del, vilket knappast kan 

anses tillfredsställande. För att det ska vara aktuellt att införa en register-

pantsättningsmöjlighet måste således denna analys fördjupas.  

 

Den aspekt av Lösöreköpskommitténs förslag som enligt min uppfattning är 

mest problematisk är den negativa påverkan det kan förväntas ha på rekon-

struktionsviljan hos olika borgenärsgrupper. Ovan har berörts de negativa 

effekter på samhällsekonomin som en sådan begränsning av rekonstrukt-

ionsviljan kan förväntas ha, men effekten är betänklig även om analysen be-

gränsas till leverantörernas situation. Den mest kännbara förlusten för en le-

verantör i en konkurssituation torde inte vara bristen på utdelning för ford-

ringarna i sig, utan förlusten av handelspartnern. Utebliven utdelning kan 

visserligen vara spiken i kistan för ett leverantörsföretag med små margina-

ler, men vanligare torde vara att antalet handelspartners är begränsat på så 

sätt att en förlust av en eller några sådana på sikt är det som gör att leveran-

törsföretaget får svårt att överleva. Det bästa medlet för att stärka leverantö-

rernas position och överlevnadsförmåga bör därför vara att öka möjligheter-

na till rekonstruktion utom konkurs. Som framgått ovan är en generell be-

gränsning av möjligheterna för borgenärer att säkerställa sina anspråk ett ef-

fektivt sätt att stimulera till seriösa rekonstruktionsförsök. Även om Lösöre-

köpskommitténs förslag i vissa delar är välmotiverat bör det därför föregås 

av en ordentlig genomgång av förmånsrättsordningen som helhet, så att sy-

stemet inte ytterligare snedvrids till följd av punktinsatser för att komma till 

rätta med enskilda problem. 

 

Även om det bästa förslaget för att förbättra för leverantörerna vid konkurs 

och utmätning verkar vara att begränsa de separations- och förmånsrätter 

som finns idag, måste också återtagandeförbehållen ses över – och det oav-

sett om Lösöreköpskommitténs förslag genomförs eller inte. Det svenska 

systemet skiljer sig på denna punkt allt för mycket från vad som gäller i 

andra länder, vilket riskerar att påverka importen och de svenska företagens 
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internationella konkurrenskraft negativt. En stor del av Lösöreköpskommit-

téns (berättigade) argumentation kring varför en övergång till avtalsprinci-

pen är motiverad bottnar just i att det ska bli mer attraktivt att handla med 

svenska företag. För att vara konsekvent måste man också se över importsi-

dan och vilka regler som begränsar handelsfriheten på detta område. 

 

Om återtagandeförbehållen justeras så att de bättre stämmer överens med de 

internationella trenderna på området och borgenärernas möjligheter att sä-

kerställa sina anspråk på ett generellt plan försämras, bör detta sammantaget 

leda till att leverantörernas situation förbättras markant. Att leverantörernas 

position förbättras är dock inget självändamål, utan behovet faller tillbaka 

på de samhällsekonomiska effekter av en dålig situation för leverantörer 

som berörts tidigare. Vidare kan en bättre position för leverantörerna och ett 

mer jämställt borgenärskollektiv leda till att konkurrensen om kreditgiv-

ningen ökar. En sådan utveckling vore positiv för gäldenärsföretagen, som 

då skulle få tillgång till enklare och billigare krediter. Enklare och billigare 

krediter stärker även detta de svenska företagens internationella konkurrens-

kraft. De föreslagna förändringarna är således eftersträvansvärda såväl ur ett 

leverantörsperspektiv som ur ett samhällsekonomiskt perspektiv.  
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