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1 Inledning 

1.1 Inledande exempel 

Ulf Göranssons över 700 sidor långa doktorsavhandling om traditionsprincipen från 

1985, inleds med ett -för att använda hans egna ord- lätt patetiskt exempel om en 

flicka som köper en häst. Då flickan inte har något eget stall att ta hem hästen till, 

lämnas den kvar i det stall som den säljande bonden praktiskt nog också äger. Bonden 

går sedermera i konkurs och den lilla flickan får se sin älskade häst tillfalla 

konkursboet, istället får hon det tveksamma nöjet att bevaka en tämligen värdelös 

fordran i bondens konkurs. 

Om Göransson kan inleda en doktorsavhandling med ett så till synes trivialt exempel 

så bör väl även ett examensarbete på juristprogrammet kunna ta avstamp i ett snöpligt 

sakrättsligt problem. Av min handledare Mikael Möller fick jag höra om ett särskilt 

sådant problem som gjorde att jag fick upp ögonen för det ämne som denna uppsats 

kommer behandla. Nedanstående exempel är baserat på ett verkligt fall, där en 

båtbyggare på Sveriges västkust gått i konkurs. 

Makarna Svensson har alltid varit intresserade av segling och båtliv. 

Somrarna spenderades tillsammans med deras barn ombord på familjens 

folkbåt i Stockholms skärgård. Nu när barnen blivit vuxna och flyttat 

hemifrån, det gemensamma företaget sålts (för en inte obetydlig summa 

pengar) och paret Svensson pensionerat sig, så känner de att de kanske är 

värda den där lyxiga segelbåten de alltid drömt om. Med den kan de i 

bekvämlighet ägna sig åt det de gillar bäst: att spendera tid i skärgården, och 

kanske till och med segla till sina vänner som har ett fritidsboende i Italien.   

De kontaktar därför en båtbyggare som ger beskedet att en sådan båt som de 

är ute efter kostar 8 miljoner kronor och tar ungefär ett år att färdigställa. 

Båtbyggaren förstår att de varken vill ligga ute med så mycket pengar i 

förskottsbetalning eller vara utan båt i ett helt år. Han erbjuder därför paret 

att köpa ett par enklare, redan färdigställda båtar, som de kan nyttja under 

tiden. När sedan den båt som makarna Svensson beställt (med alla de 

särskilda finesser och tillval som de instruerat om) är klar, kan de om de så 
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önskar lämna tillbaka båtarna och köpesumman avräknas mot priset för 

deras specialbeställda båt. Makarna tycker att detta verkar som en bra idé. 

Som herr Svensson utryckte det: ”På detta sätt får vi ju tillgång till en båt 

att nyttja under nästa sommar samtidigt som båtbyggaren får pengar nog 

att bygga vår drömbåt”.  

De skriver därför under köpekontraktet för de två båtarna i samband med att 

de bekräftar beställningen för sin drömbåt. Eftersom fru Svensson genom 

åren faktiskt lärt sig en del juridik och minsann vet att: ”konsumenter 

numera får skydd genom avtalet” väljer de att transporterar en av 

båtarna ”hem till sig”, medan den andra får ligga kvar på varvet hos 

båtbyggaren eftersom makarna bara har en bryggplats på sin båtklubb.  Efter 

några månader blir de varse den hemska nyheten att deras båtbyggare gått i 

konkurs. Fru Svensson som är en handlingskraftig kvinna ringer upp 

konkursförvaltaren och låter meddela att: ”en av båtarna som ligger kvar på 

varvet är deras, att de enligt konsumenträtten är skyddade enligt avtalet och 

att de därför kommer och hämtar båten redan imorgon”.  

Konkursförvaltaren låter då meddela att båten kommer tillfalla konkursboet 

då stadgandet i 49 § Konsumentköplagen inte omfattar sådana 

säkerhetsöverlåtelser som makarna Svensson och båtbyggaren ägnat sig åt. 

Fru Svensson blir fly förbannad och slänger på luren. Detta kan väl ändå 

inte stämma? 

1.2 Syfte och frågeställningar 

Det ovan beskrivna fiktiva scenariot är alltså i alla väsentliga hänseenden likartat ett 

riktigt fall som uppkommit efter en konkurs hos ett båtvarv på västkusten. 

Avtalsprincipen introducerades i modern svensk sakrätt i och med införandet av 

konsumentköplagens 49 §. Därigenom introducerades också möjligheten att problem 

som det ovan beskrivna skulle kunna uppstå. Syftet med denna uppsats är att utreda 

hur säkerhetsöverlåtelser ska hanteras när avtalsprincipen gäller för att lösa den 

sakrättsliga konflikten mellan en konsumentköpare och överlåtarens borgenärer.  

Utifrån det ovan beskrivna scenariot uppstår i min mening huvudsakligen två 

intressanta frågeställningar.  Den första frågan är vilka kriterier som kan användas för 
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att klassificera denna typ av rättshandlingar som ligger i gränslandet mellan 

säkerhetsöverlåtelser och riktiga köp (omsättningsöverlåtelser). Den andra 

frågeställningen är huruvida avtal som förvisso är, eller i alla fall bär vissa av 

säkerhetsöverlåtelsernas drag, ändå kan omfattas av 49 § KKL tillämpningsområde 

och således vara sakrättsligt skyddade redan genom avtalet. Det är dessa frågor som 

jag avser att belysa och utreda i denna uppsats.  

1.3 Varför är frågorna relevanta? 

Den första frågeställningen kan sägas vara särskilt relevant med hänsyn till den 

kommitté som i mars 2015 överlämnade sitt betänkande SOU 2015:18 där en 

övergång till avtalsprincipen förespråkas. Om avtalsprincipen skulle komma att börja 

tillämpas för alla överlåtelser, även utanför det konsumenträttsliga området, så får det 

också antas att risken för att vissa parter försöker kringgå pantsättningsreglerna ökar.  

Om rättsordningen ställer lägre krav för att erhålla sakrättsligt skydd vid överlåtelser 

än vid pantsättningar så kan det antas att vissa parter väljer säkerhetsöverlåtelsen som 

form för att erhålla kreditsäkerhet i lös egendom, snarare än pantsättningen. Antingen 

på grund av okunskap för vad som krävs för att få till stånd en giltig pantsättning, 

eller för att av någon anledning medvetet försöka kringgå dessa krav. Risken för att 

säkerhetsöverlåtelser kommer användas i förhållanden mellan konsumenter och 

näringsidkare kan inte sägas vara särskilt stor, då en konsument sällan torde ha varken 

nog med kapital eller anledningar att ge kredit till en näringsidkare. 1  Om 

avtalsprincipen nu framledes kan komma att bli gällande för överlåtelser även 

näringsidkare emellan, samt privatpersoner emellan, så finns dock inte samma 

begränsningar i förmåga eller incitament att lämna kredit. Att en sådan betydande 

ändring av rättsläget kan komma att företas gör att det finns ett behov av att utreda 

denna fråga närmare. 

 

                                                
1 SOU 1995:11, s. 151, Mattsson, s. 1049. 
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1.4 Avgränsning 

En av uppsatsens huvudfrågor rör hur gränsdragningen mellan köp och 

säkerhetsöverlåtelser skall ske. Jag har valt att avgränsa framställningen till att endast 

behandla denna problematik vad gäller lösören. Det sakrättsliga regelverket skiljer sig 

åt när det gäller annan lös egendom som exempelvis fordringar, värdepapper och 

immateriella rättigheter, vilket väcker andra frågeställningar och det krävs särskilda 

hänsynstaganden. Av denna anledning har jag valt att utelämna dessa ur denna 

framställning. Av samma anledning har jag valt att inte heller behandla 

säkerhetsöverlåtelser av fast egendom. 

1.5 Disposition 

Efter det inledande avsnittet följer en historisk redogörelse över framväxten av de 

sakrättsliga regler som idag gäller för överlåtelser och pantsättning av lösöre. I avsnitt 

tre och fyra avhandlas vad traditionsprincipen och avtalsprincipen innebörd samt 

principernas för- och nackdelar. För att kunna sätta säkerhetsöverlåtelserna i sitt rätta 

sammanhang definieras sedan de vanliga överlåtelserna i avsnitt fem, pantsättningar i 

avsnitt sex och till sist säkerhetsöverlåtelserna i avsnitt sju. Dessa avsnitt är tänkta att 

ge läsaren en grundläggande inblick i det rättsliga område som uppsatsen rör sig i.  

I avsnitt åtta försöker jag svara på den ena av uppsatsens huvudsakliga 

frågeställningar, vilka metoder som står till buds för att skilja på 

säkerhetsöverlåtelserna från de egentliga köpen. Avsnitt nio avhandlar bevisbörda och 

beviskrav vid utmätning och konkurs. 

I det efterföljande avsnitt 10 riktas blicken utåt, för att se hur dessa frågor hanterats i 

andra länder. 

Avsnitt elva knyter an till den andra frågeställningen, hur säkerhetsöverlåtelser enligt 

gällande rätt ska hanteras vid konsumentköp. 

Avslutningsvis följer ett avsnitt av reflekterande karaktär, där mina slutsatser 

sammanfattas och diskuteras. 
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1.6 Metod och material 

I den inledande delen av uppsatsen, där jag lägger grunden för kommande analys, 

används en klassisk juridisk metod, där relevanta källor så som förarbeten, praxis och 

doktrin används för att klarlägga rättsläget och rättsutvecklingen. 

Traditionsprincipen har länge varit förhärskande i svensk sakrätt och det praktiska 

utrymmet för nyttjande av denna typ av förtäckta pantsättningar i lös egendom som 

uppsatsen kretsar kring har därför varit mycket begränsat. Därför är modern svensk 

praxis om de aktuella frågeställningarna relativt knapphändig. Källorna är därför till 

stor del tagna ur den juridiska doktrinen, antingen av typen teoretiska de lege ferenda 

resonemang, utländska, eller från en tid då det svenska rättsläget såg så ut att det 

fanns större anledning att diskutera dessa frågor. Utifrån dessa källor har jag hämtat 

upplysningar om hur det kan tänkas att den aktuella problematiken kan hanteras av 

svenska domstolar. 

Andra källor som hänvisas till är de offentliga utredningar angående införandet av 

avtalsprincipen. Dels utredningen ”Nya konsumentregler” (SOU 1995:11) och 

utredningen Lösöreköp och registerpant (SOU 2015:18) där Lösöreköpskommittén nu 

förespråkar en generell övergång till avtalsprincipen. Denna nya utredning innehåller, 

förutom en omfattande redogörelse över rättsläget och den historiska utvecklingen, 

även ett förslag över hur avtalsprincipen är tänkt att fungera i det svenska 

rättssystemet.  

2 Historisk utveckling 
 

För att bättre kunna förstå uppsatsens frågeställningar, ska jag inleda med en kort 

genomgång av det historiska ursprunget till de sakrättsliga reglerna vi har idag. Denna 

del är högst summarisk och givetvis inte heltäckande. För en mer komplett bild av den 

historiska bakgrunden till den svenska traditionsprincipens tillkomst kan jag hänvisa 

till SOU 2015:18 samt till Göransons Traditionsprincipen. 
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2.1 Från romersk rätt till 1700-talet 

Som bekant baseras mycket av den kontinentala europeiska civilrätten på romersk rätt 

och många av de begrepp och principer som än idag används av jurister har sitt 

ursprung i den romerska rätten. Därför kan det finnas anledning till att blicka tillbaka 

till denna för att förstå varför rättsreglerna vi har idag ser ut som de gör. 

År 293 utfärdade den romerska kejsaren Diocletianus en konstitution som 

löd ”Genom tradition och hävd, icke blott genom själva avtalet, överförs äganderätt 

till saker.”2 Genom denna konstitution fastslogs alltså traditionsprincipen. Betydelsen 

av tradition i detta sammanhang var en faktisk fysisk förflyttning av saken. På grund 

av de praktiska problem som uppstod i och med att köpare var tvungna att förflytta 

köpta saker för att få borgenärsskydd, utvecklades diverse substitut för tradition. 

Göransson kallar dessa för traditionssurrogat.3 Bland annat kan nämnas institutet 

Constitutom Posessorium. Detta surrogat innebär att det kan avtalas om att 

besittningen av ett gods skall ske för annans räkning. Ett exempel kan vara fallet att 

säljaren och köparen avtalar om att säljaren även fortsatt skall besitta godset, men för 

köparens räkning. Detta surrogat innebär alltså ett omfattande undantag till regeln om 

att tradition krävs för att erhålla sakrättsligt skydd. Om rättsordningen godkänner att 

parterna kan avtala om ett sådant traditionssurrogat, så kan man förvisso fråga sig om 

det är traditionsprincipen eller avtalsprincipen i realiteten råder. Det går dock att 

konstatera att traditionsprincipen har mycket gamla anor. Vilket även avtalsprincipen 

kan konstateras ha, då det till synes är denna som Diocletianus haft i avsikt att 

avskaffa genom sin lagstiftning. 

Det kom sedan att dröja lång tid innan avtalsprincipen på allvar åter igen gjorde intåg 

på arenan. Det skulle dröja till år 1625 innan den mycket influensrika nederländske 

juristen, filosofen och naturrättaren Hugo Grotius i sitt verk De iure belli ac pacis 

libri tres pläderade för åsikten att äganderätten skulle övergå redan i och med avtalet. 

Grotius kom sedan, tillsammans med andra naturrättsliga förespråkare, att influera 

den europeiska rätten på detta område. Man har dock aldrig kunnat tala om en i hela 

                                                
2 Göransons översättning, Traditionsprincipen, s. 37. 
3 Göranson, s. 38. 
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Europa enhetlig princip. Olika rättsordningar mottog Grotius tankar i olika 

utsträckning.  

Under 1700-talets Sverige var dock Grotius avtalsprincip den självklara 

utgångspunkten för att lösa sakrättsliga konflikter mellan köparen och säljarens 

borgenärer.4  

2.2 Lösöreköpslagens införande 

Det var på grund av att jordbrukaren och riksdagsledamoten Nils Insulin lade fram en 

motion till riksdagen år 1828-30 som det uppmärksammades att en form av 

särskilt ”chimeriqua” överlåtelser förekom. Han hade själv som borgenär stundom fått 

erfara att all en låntagares egendom varit överlåten till annan, med rättighet för 

säljaren att få bibehålla den mot en viss hyresavgift, och att den därför inte kunde 

utmätas för låntagarens skuld. Det var alltså de negativa effekterna av den dolda 

underpantsättningen på utmätningsförfarandet och kreditgivningen i övrigt som var 

anledningen till införandet av förordning (1845:50 s.1) i avseende på handel om 

lösören, som köparen låter i säljarens vård kvarbliva. Förordningen kom sedermera att 

bli Lag (1845:50 s.1) om handel med lösören, som köparen låter i säljarens vård 

kvarbliva, eller Lösöreköpslagen. Jag kommer för framställningens tydlighets skull i 

fortsättningen att hänvisa till denna författning som LKL. 

Köpare som av endera anledningen vill kvarlämna köpt lösöre hos säljaren, kan 

genom att registrera det i enlighet med förfarandet som LKL föreskriver erhålla 

sakrättsligt skydd gentemot överlåtarens borgenärer. Enligt 1 § krävs då att köparen: 

”[...]upprätte skriftlig avhandling om köpet med förteckning å de köpta 

persedlarna och vittnens underskrift. Han skall inom en vecka därefter i 

ortstidning inom den ort, där säljaren bor, låta införa kungörelse om 

avhandlingen med uppgift om säljarens och köparens namn och yrken, 

dagen då köpeavhandlingen blivit uppgjord samt köpeskillingens belopp. 

Avhandlingen jämte bevis om att kungörelsen införts i ortstidning skall 

                                                
4 Göranson, s. 301. 
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inom åtta dagar från den dag då kungörelsen skedde ges in för registrering 

till Kronofogdemyndigheten.” 

 

Av lagens tillkomst att döma var den till en början alltså endast tänkt som en metod 

för att ge publicitet åt de allt mer vanligen förkommande säkerhetsöverlåtelserna. 

Fram till runt sekelskiftet 1900 gällde alltjämt avtalsprincipen för de vanliga 

omsättningsköpen.5 

Under början av 1900-talet kom det sedan att diskuteras i doktrinen vad LKL 

egentligen innebar. Det ifrågasattes huruvida endast omsättningsköp eller endast 

säkerhetsöverlåtelser, eller kanske bådadera, ingick i lagens tillämpningsområde. 

Vissa författare diskuterade om säkerhetsöverlåtelser överhuvudtaget skulle få 

sakrättsligt skydd genom att lagens förfarande iakttogs, medan andra ställde sig 

frågande till om lagens förfarande nödvändigtvis måste företas för att sakrättsligt 

skydd skulle uppstå när det rörde sig om förskottsbetalning för en 

omsättningsöverlåtelse. 

Frågorna om lagens räckvidd kom med tiden att benas ut genom ett antal domar i HD 

i början på 1900-talet. 

I det första rättsfallet NJA 1912 s. 152 hade N upptagit lån i en bank för 

inköp av kreatur. A och fem andra personer gick i borgen för lånet. Avtal 

upprättades där N stod som säljare/låntagare och A m.fl. betecknades så som 

köpare av fyra kor och en häst. Vidare hade N enligt avtalet ingen rätt att 

avyttra eller på annat sätt, till förfång för borgensmännen, bortföra de för 

säkerhet på lånet varande kreaturen. Avtalet registrerades i enlighet med 

dåtidens lösöreköpsförordning. Ett drygt halvår senare utmättes hästen och 

tre av korna för N:s skuld till en viss J. A m.fl. anförde besvär över 

utmätningen med hänvisning till att de utmätta kreaturen tillhörde dem. 

Målet hänvisades så som tvistigt till domstol och A m.fl. yrkade, med 

åberopande av nämnda lösöreköpsavtal, att de måste förklaras äga bättre rätt 

till de utmätta kreaturen. J:s inställning i målet var att A m.fl. inte ägde 

bättre rätt till kreaturen, eftersom avtalet inte innebar något verkligt köp. 
                                                
5 Göranson s. 336. 
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Domstolarna fäste ingen vikt vid den invändningen, utan gav A m.fl. skydd 

mot utmätningsborgenärerna. 6 

Av målet framgår alltså att säkerhetsöverlåtelser som registreras i enlighet med LKL 

ges skydd mot överlåtarens borgenärer. Den fordran som överlåtelsen skall tjäna som 

säkerhet för behöver inte existera vid avtalets slutande. Redan att det, som med 

borgensförbindelserna i förevarande fall, finns en eventuell fordran framöver räcker.7 

Nästa fall som behandlar LKL:s tillämpningsområde är NJA 1925 s. 130. 

I detta rättsfall hade en köpare bett att få kvarlämna varor hos säljaren 

eftersom dessa inte behövdes i produktionen hos köparen förrän vid senare 

tillfälle. Säljaren gick sedermera i konkurs innan varorna utlämnats till 

köparen. HD fastslog i sin dom att köparen inte hade någon separationsrätt 

till varorna då dessa kvarlämnats i säljarens vård utan att förfarandet i LKL 

iakttagits.  

Av denna dom kan alltså utläsas att LKL:s formkrav måste iakttas för att erhålla 

separationsrätt, även för de vanliga köpen där varor kvarlämnats i köparens intresse8 

Genom detta avgörande blev alltså traditionsprincipen till slut befäst för alla 

överlåtelser som kan registreras enligt LKL.9 

Lösöreköpslagen lever idag en relativt undanskymd tillvaro som knappast används 

alls för omsättningsköp. De lösöreköp som registreras är alltså i princip uteslutande 

säkerhetsöverlåtelser och antalet registreringar årligen relativt få.10 En anledning till 

                                                
6  I HD röstade en knapp majoritet på tre ledamöter för att överlåtelsen var skyddad mot 

utmätningsborgenärerna. Just.R. Grefberg var skiljaktig och yttrade att eftersom det av avhandlingens 

lydelse framgick att det inte rörde sig om något verkligt köp, utan endast ett försök av A m.fl. att 

bereda sig säkerhet för sin fordran, så var lösöreköpsförordningen inte tillämplig. Han menade därför 

att A m.fl. inte förvärvat någon panträtt i egendomen. Just.R. Billing som också var skiljaktig nämner 

över huvud taget inte lösöreköpsförordningen utan konstaterar endast att A m.fl. icke styrkt sig vara 

ägare till egendomen, då avtalet inte innefattar något verkligt avtal om försäljning. 
7 Just.R. Sjögren påpekar detta i sitt tillägg. 
8 Håstad, s. 217. 
9 En utveckling som Just.R Sjögren påtalade och beklagade sig över redan i utvecklingen av sin mening 

i NJA 1912 s. 152. 
10 Se SOU 2015:18 s. 64 där antalet uppges vara 131 år 2011, 115 år 2012, 145 år 2013 och 98 år 2014 
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denna utveckling är att användandet av säkerhetsöverlåtelser som kreditsäkringsform 

har minskat till förmån för företagshypoteken.11 

Lagens huvudsakliga betydelse är istället att det är genom en e contrario-tolkning av 

densamma som traditionsprincipen har ”hängts upp på” och utvecklats.12 Införandet 

av denna förordning, och sedermera lag, har alltså varit avgörande för utvecklandet av 

traditionsprincipen i Sverige som vi känner den idag.  

3 Traditionsprincipen  
 

I svensk rätt tillämpas alltså numera traditionsprincipen för både överlåtelser och 

pantsättning av lösöre.13 Kortfattat beskrivet innebär traditionsprincipen att egendom 

måste traderas till köparen för att skydd mot säljarens borgenärer ska erhållas. 

Tradering innebär att saken förflyttas från säljarens besittning till köparens besittning. 

I sin essens bör alltså traditionsprincipen vara mycket enkel att tillämpa. Trots detta 

finns det en rik praxis från högsta instans som behandlar frågan om traditionskravet är 

uppfyllt i olika fall.14 En anledning till denna rikliga praxis är att det inte är självklart 

vilket ändamål som traditionsprincipen är avsedd att fylla. 

3.1 Skälen för traditionsprincipen  

Mycket har skrivits om skälen för traditionsprincipen och huruvida 

traditionsprincipen är ett effektivt sätt att uppnå dessa.15 För att ge struktur åt den 

fortsatta diskussionen måste dock något nämnas om vilken funktion sakrättsliga regler 

är skapta för att uppfylla. En sakrättslig regel är skapt för att lösa tvister om vem som 

har bättre rätt till en sak. Dess funktion är alltså i grunden tvistelösande. 

                                                
11 Håstad, s. 220. 
12 Håstad, s. 220. 
13 Med undantag för konsumentköpen. 
14 Detta illustreras bland annat av Laila Zackariassons sammanställning av sakrättslig praxis mellan 

1982 och 2001 i SvJT 2003, s. 753.  
15 Se bland annat Håstads tillägg i NJA 2008 s. 684 för en överblick (och kritik) över det som framhålls 

som traditionsprincipens syften.  
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När det gäller konfliktsituationen mellan köpare och överlåtarens borgenärer, finns 

det, som vi sett i den historiska överblicken åtminstone två möjliga principer att 

basera en regel på för att lösa denna situation. Nämligen traditionsprincipen och 

avtalsprincipen. Åtskilliga skäl går att anföra för och emot vardera princip och dessa 

skäl har diskuteras flitigt i den juridiska doktrinen.16 Ändamålen med sakrättsliga 

regler förblir dock de samma, att lösa tvister om bättre rätt till ting, oavsett vilken 

princip som förespråkas. Därtill måste också överordnade allmänrättsliga syften 

övervägas när en civilrättslig regel diskuteras. För regler om borgenärsskydd kan 

dessa syften exempelvis vara: upprätthållande av ett fungerande handelsliv, önskan 

om förutsebarhet, samt att regler ska uppfattas som rättvisa och överensstämma med 

det allmänna rättsmedvetandet.17 

De olika syften och skäl som finns bakom traditionsprincipen har alltså debatterats 

flitigt. Jag ska nedan gå igenom de vanligaste åsikterna som åberopas till stöd för 

traditionsprincipen, samt den kritik som framförts mot den. 

3.1.1 Traditionsprincipen motverkar borgenärsbedrägerier 

Det allra vanligaste, och också det argumentet som brukar anses som det allra 

starkaste till traditionsprincipens fördel är att den på ett effektivt sätt motverkar 

borgenärsbedrägerier.18 Ett exempel på sådana borgenärsbedrägerier är skenavtal, 

med vilket man menar att gäldenären vid förestående obestånd företar olika icke 

allvarligt menade transaktioner, där denne för att undanhålla egendom från sina 

borgenärer, uppger att han sålt eller pantsatt sin egendom till någon annan. Ett annat 

exempel är efterhandskonstruktioner, vilket innebär att gäldenären i maskopi med 

någon annan i efterhand påstår att en transaktion ägt rum, trots att så inte är fallet.19 

Genom att tradition krävs för att en köpare skall erhålla sakrättsligt skydd mot 

överlåtarens borgenärer kan dessa svikliga förfaranden förhindras på ett effektivt sätt. 

Om någon påstår sig ha köpt viss egendom som finns kvar hos gäldenären, kan sådana 

anspråk enkelt avfärdas med hänvisning till att gäldenären aldrig avskurits rådigheten 

                                                
16 Som exempel kan nämnas två nyutkomna artiklar i ämnet: Gregow, Avtalsprincipens fördelar, SvJT 

2013 s. 1062 och Vargö, Traditionsprincipens fördelar, SvJT 2013, s. 1051. 
17 Myrdal, s 39. 
18 Se Myrdal, s. 41, Håstad, s. 212, Helander, s.359. 
19 Henriksson, Sakrättsliga moment, s. 62. 
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över godset. Detta effektiva instrument mot borgenärssvikliga förfaranden sker dock 

på bekostnad av alla verkliga köpare med fullt legitima anspråk på att utfå sitt 

köpegods från konkursgäldenären. Man kan ifrågasätta lämpligheten av att på detta 

sätt offra de legitima köparnas anspråk för att komma åt problemet med 

borgenärsbedrägerier.20 

3.1.2 Traditionsprincipen underlättar kreditgivning 

Ett skäl som stundom framförs till traditionsprincipens fördel är att den underlättar för 

kreditgivare att uppskatta gäldenärens kreditvärdighet, eftersom att den möjliggör en 

uppskattning av gäldenärens exekutionsunderlag genom antagandet att det som 

gäldenären har i sin besittning också kan utmätas för hans skuld. Argumentet baseras 

på att traditionsprincipen förhindrar att gäldenären kan ge ett falskt sken av 

kreditvärdighet genom att inneha egendom som egentligen är pantsatt eller redan såld. 

De flesta författarna är dock tämligen ense om att detta argument kan bortses från, då 

gäldenären ofta innehar egendom på grund av avbetalningsköp, leasingavtal, 

kommissionsavtal m.m.21  Vid kreditgivning är det numera inte gäldenärens synbara 

egendomsinnehav som är avgörande för om han beviljas kredit. Istället är det andra 

faktorer som i huvudsak spelar in, så som gäldenärens personliga egenskaper, dennes 

förvärvsförmåga o.s.v.22 Traditionsprincipen kan alltså inte längre på detta sätt sägas 

bidra till en effektivare kreditmarknad. 

3.1.3 Traditionsprincipen minskar risken för dubbeldispositioner 

Traditionsprincipen kan sägas ge köpare ett större incitament att inte kvarlämna sina 

köpta varor hos försäljaren längre än nödvändigt, vilket i förlängningen leder till att 

minska risken för dubbeldispositioner. En köpare som i god tro köpt något av den som 

besitter varan och fått det i sin besittning kan med traditionsprincipen vara säker på 

sitt förvärv och omsätta saken vidare. Utredningen om konsumenträttsliga frågor 

                                                
20 Håstad ifrågasätter det empiriska underlaget för regeln. Han undrar med andra ord hur vanligt det är 

med denna form av borgenärsbedrägerier i förhållande till hur många verkliga köpare som lider 

rättsförluster på grund av den strikta tillämpningen av traditionsprincipen. Se Håstads tillägg i NJA 

2008 s. 684.  
21 Gregow, SvJT 2013 s. 1063.f,  
22 Helander, s.353. 
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påpekade att en övergång till avtalsprincipen i någon mindre mån försvagar tanken på 

besittningen som legitimationsegenskap.23 

3.1.4 Traditionsprincipen bidrar till ordning och reda 

Traditionsprincipen sägs också ge ”ordning och reda” i rättslivet.24 Detta argument, 

som ofta framförs som en av traditionsprincipens fördelar, baseras på att den är lätt att 

tillämpa. Särskilt då den i samverkan med presumtionsregeln i 4 kap. 18 § 

Utsökningsbalken, som anger att gäldenären ska presumeras vara ägare till det som 

finns i hans besittning, gör att det i princip skall räcka med att utreda huruvida en 

besittningsövergång skett för att lösa den sakrättsliga tvisten. 

Kronofogdemyndigheten kan i dessa fall enkelt avfärda de allra flesta påståenden från 

tredje man om att denne har äganderätt till egendomen. På detta sätt kan 

traditionsprincipen sägas minimera antalet kostsamma sakrättsliga tvister.25 Denna 

besittningens utmätningsrättsliga presumtionsverkan behöver dock inte nödvändigtvis 

förändras vid ett införande av avtalsprincipen. Någon förändring av denne har inte 

heller föreslagits i SOU 2015:18. 26  

En ytterligare bidragande faktor till detta är att man med en strikt tillämpning av 

traditionsprincipen, till skillnad från avtalsprincipen, slipper skilja 

omsättningsöverlåtelser från säkerhetsöverlåtelser. 

4 Avtalsprincipen 
 

Till skillnad mot traditionsprincipen innebär avtalsprincipen att inget extra moment 

utöver slutet köpeavtal krävs för att köparen ska erhålla sakrättsligt skydd mot 

säljarens borgenärer. Enligt avtalsprincipen krävs alltså ingen fysisk förflyttning av 

                                                
23 SOU 1995:11 s. 154 och Mattsson, SvJT 2005 s. 321 f. 
24 Helander, s.363, Mellqvist, SvJT 2010 s. 239. 
25 Håstad framför dock kritik mot detta påstående och påpekar att det, förutom att det stundom inte är 

en särskilt enkel uppgift att avgöra huruvida en besittningsövergång skett, bland annat kan uppstå 

gränsdragningsproblem när det gäller att avgöra huruvida något är köpt i inköpskommission för annans 

räkning, eller för egen del med skyldighet att vidareöverlåta saken. Håstad, s. 214, se även Håstads 

tillägg i NJA 2008 s. 684. 
26 SOU 2015:18 s. 12. 
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egendomen eller något rådighetsavskärande från överlåtaren för att köparen ska uppnå 

borgenärsskydd. Det enda som krävs är ett giltigt överlåtelseavtal mellan parterna. 

Där avtalsprincipen tillämpas uppställs däremot i allmänhet ett specialitetskrav för att 

skydd ska uppstå. I konsumentköplagen beskrivs detta som att när köpet inte avser en 

bestämd vara ska blir köpet inte gällande mot överlåtarens borgenärer förrän åtgärd 

har vidtagits genom avskiljande eller märkning av varan, anteckning av varan i 

bokföringshandling eller att det på annat sätt framgår att varan är avsedd för köparen. 

4.1 49 § konsumentköplagen 

Efter införandet av 49§ i KKL år 2002 får konsumenter sakrättsligt skydd gentemot 

överlåtarens borgenärer redan i och med avtalet. Detta innebär alltså att 

avtalsprincipen tillämpas vid sakrättsliga tvister mellan konsumentköpare och 

säljarens borgenärer. Av paragrafen framgår att köp enligt lagen gäller mot säljarens 

borgenärer redan i och med avtalet.27 Regeln kan tyckas framstå som mycket tydlig 

och enkel men dess tillämpningsområde är inte helt klart. Betydelsen av rekvisitet köp 

är inte definierat i 49 § KKL och inte heller någon annan stans i lagen. Frågan uppstår 

därför huruvida säkerhetsöverlåtelser är att se som köp i konsumentköplagens mening 

och därmed också ska ges skydd mot överlåtarens borgenärer redan i och med avtalet. 

I SOU 1995:11 Nya konsumentregler som var utredningen bakom införandet av 49 § 

KKL, framhålls däremot att den föreslagna regeln endast bör tillämpas när det rör sig 

om omsättningsöverlåtelser.28  Denna synpunkt tas dock inte upp i propositionen till 

den nya lagregeln. 29  Man kan fråga sig varför frågan om huruvida 

säkerhetsöverlåtelser skulle ingå i paragrafens tillämpningsområde förbigicks i 

propositionen när denna fråga diskuterades i en inte obetydlig utsträckning i 

utredningen. Ett möjligt alternativ är att frågan ansågs ha så liten praktisk betydelse 

att den lämnades till rättstillämpningen att ta ställning till om den någon gång skulle 

bli aktuell. 

                                                
27 Min kursivering. 
28 SOU 1995:11, s.189. 
29 Prop. 2001/02:134 
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4.2 Lösöreköpsutredningen 

I mars 2015 publicerades betänkandet Lösöreköp och registerpant (SOU 2015:18). 

Sammanfattningsvis förespråkas däri en övergång till avtalsprincipen för köparens 

skydd mot säljarens borgenärer. Man lägger också fram förslag om att lösöre ska 

kunna pantsättas genom ett registreringsförfarande. För att uppnå denna förändring 

föreslås att Lösöreköplagen upphävs och ersätts av dels en ny lag benämnd Lag om 

rätt till köpt lösöre samt Lag om panträtt i lösöre genom registrering.30  

 Lagförslaget om rätt till köpt lösöres innehåller tre paragrafer:  

1 § 

Köp av ett bestämt lösöre gäller mot säljarens borgenärer i och med 
avtalet. 

Köp av lösöre som inte är bestämt i avtalet blir gällande mot säljarens 
borgenärer när lösöret för köparens räkning har märkts, avskilts eller 
genom annan åtgärd bestämts. 

Det som sägs om köp i första och andra styckena gäller även byte. 
2 § 

Det som sägs i 1 § tillämpas också på köp eller byte av andel i lösöre. 

3 §  

Bestämmelserna i 1 och 2 §§ gäller inte om något annat följer av annan 
lag. 
Bestämmelserna i 1 och 2 §§ gäller inte heller om syftet med köpet är att 
lösöret eller andelen ska utgöra säkerhet för en fordran. 
 

Som synes har man i lagens tredje paragraf angett undantag från lagens 

tillämpningsområde. Genom lagens 3 § 2 st. undantas säkerhetsöverlåtelser från 

lagens tillämpningsområde.31 

4.3 För- och nackdelar med avtalsprincipen 

                                                
30 Därutöver föreslås även upphävande av lagen (1944:302) om köparens rätt till märkt virke, lagen 

(1975:605) om registrering av båtbyggnadsförskott samt 49 § konsumentköplagen. 
31 SOU 2015:18 s. 185. 
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4.3.1 Avtalsprincipen följer den allmänna rättskänslan   

Begreppet allmän rättskänsla är inte helt lätt att definiera. I detta sammanhang vill jag 

dock diskutera allmän rättskänsla utifrån innebörden vad människor i allmänhet tror 

vara gällande rätt.  

I utredningen till införandet av avtalsprincipen för konsumentköp anges att 

konsumenter i allmänhet inte är medvetna om traditionsprincipen och dess innebörd.32 

Detta kan sägas vara förståeligt då de allra flesta som inte läst sakrätt på 

juristutbildningen väldigt sällan om någonsin kommer i kontakt med den. Detta är i 

sig inget ovanligt fenomen. Det finns mängder av juridiska principer som är helt 

främmande för de allra flesta, utan att de för den sakens skull är olämpliga som 

gällande rätt. Det som däremot kan anses vara ett problem är när en majoritet av de 

icke juridiskt skolade medborgarna i ett samhälle tror att rätten är beskaffad på ett 

fundamentalt motsatt sätt mot vad den egentligen är. Om så är fallet kan det antas att 

en majoritet av köparkollektivet inte kommer att kunna fatta välgrundade 

affärsmässiga beslut utifrån sakrättsliga överväganden. Denna okunskap om rättsläget 

är troligen inte heller begränsat till endast konsumenter.33 

Detta kan dock inte ensamt ses som ett tillräckligt skäl för att reformera rätten. 

Givetvis måste också andra överväganden ingå i en sådan bedömning. Om gällande 

rätt går stick i stäv med den allmänna rättskänslan, så kan det dock finnas anledning 

att se över om rätten bör anpassas efter denna.34 

4.3.2 Avtalsprincipen ger marknadsanpassade och omsättningsgynnande 

regler 

Man kan argumentera för att en rättsordning där avtalsprincipen tillämpas är de 

sakrättsliga reglerna bättre anpassade till affärslivets praktiska behov. Parterna kan 

där själva besluta om den form av finansiering av avtalet som passar bäst. Om 

                                                
32 SOU 1995:11 s. 143. 
33 Som Kriström skriver i SvJT 2005 s. 1113, vs, så är en anledning till att traditionsprincipen inte 

skapar mer krångel än den gör, att de flesta företagare inte känner till den och därför agerar som om att 

avtalsprincipen gällde. Det kan också tänkas vara troligt att sakrättsliga överväganden sällan har en 

framträdande roll hos köpare 
34  Se dock Andreasson m.fl. i SvJT 2015 s. 709. På sida 716 f. problematiseras hur 

lösöreköpskommittén argumenterat utifrån antaganden om allmänhetens  uppfattning om förhållandena. 
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traditionsprincipens krav på rådighetsavskärande och lösöreköpslagens krångliga 

registreringsförfarande inte behöver iakttas, kan avtalsparterna fokusera sina 

överväganden till det strikt affärsmässiga i sina förbindelser utan att behöva överväga 

eventuella sakrättsliga komplikationer.35 Mattsson hänvisar till att denna mer flexibla 

ordning leder till att annars outnyttjat kreditunderlag lättare kan utnyttjas och att de 

ekonomiska resurserna på så sätt kan användas mer effektivt.36 

4.3.3 Avtalsprincipen minskar risken för rättsförluster för förskottsbetalande 

Ytterligare en fördel med avtalsprincipen är att man kan undvika den orättvisa 

rättsförlust som annars kan drabba förskottsbetalande köpare vid tillämpande av 

traditionsprincipen. Om en köpare i förskott erlagt full betalning för en vara men av 

någon anledning inte hämtat ut den innan säljaren drabbas av konkurs, kommer 

köparen därmed att bli av med både förskottsbetalningen och den vara han betalt för. 

Man kan ifrågasätta det rimliga i att det samlade borgenärskollektivet ska tillgodogöra 

sig både förskottsbetalningen och det som varan inbringar på exekutiv auktion, på 

bekostnad av köparen. På detta sätt får ju borgenärskollektivet så att säga betalt två 

gånger för samma vara, vilket inte gäldenären skulle fått utom konkurs. 

 

4.3.4 Avtalsprincipen minskar behovet av bankgarantier 

Eftersom traditionsprincipen medför att den förskottsbetalande köparen blir tvungen 

att stå risken för säljarens insolvens så har det utvecklats en marknad för att tillgodose 

önskningar hos köpare som vill undvika denna risk. Sättet som förskottsbetalande 

köpare kan undvika denna risk på är att utnyttja en så kallad bankgaranti. 

Bankgarantier är en form av borgensliknande avtal där en bank ställer sig som garant 

för en gäldenärs förpliktelse mot en borgenär.37 Köparen har då rätt att vid utebliven 

prestation från säljaren vända sig till banken för att få ersättning för den summan som 

redan betalats. Detta är dock en kostsam form av säkerhet, då bankerna givetvis tar 

betalt för att erbjuda denna tjänst. Bankerna kräver också säkerhet hos säljaren för 

                                                
35 Mattsson, SvJT 2005 s. 320. 
36 Mattsson, SvJT 2005 s. 320. 
37 Ingvarsson, Borgensliknande säkerhetsrätter, s. 119. 
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detta åtagande. Om avtalsprincipen istället tillämpades skulle behovet av denna form 

av bankgarantier minska eller till och med bli obehövliga.38 

Mot detta kan invändas att den förskottsbetalande köparen, vid tillämpning av 

traditionsprincipen, står risken för säljarens insolvens och att detta rimligen bör 

avspeglas på det pris köpare är villiga att betala för godset. Detta är inte något 

främmande i handelslivet. Samma sak gäller ju också för kreditsäljare, som står risken 

för köparens insolvens, vilket också avspeglas i att priset för kreditköp är högre än för 

kontantköp. 

5 Överlåtelser 
 

För att förtydliga den kommande diskussionen om gränsdragningen mellan 

omsättningsöverlåtelser och säkerhetsöverlåtelser ska jag först beskriva de olika 

transaktionerna närmare. 

När man talar om överlåtelser av egendom åsyftas vanligen situationen att två parter 

sluter avtal om att äganderätten över en viss sak ska överföras från en part till en 

annan. Den allra vanligast förekommande formen av överlåtelser är sedvanliga köp, 

där äganderätten till en viss vara överlåts från en säljare till en köpare. Sådana 

sedvanliga köp kommer härefter för framställningens tydlighet benämnas 

omsättningsöverlåtelser. Inom begreppet överlåtelser kan dock även rymmas andra 

typer av rättshandlingar. Exempelvis är gåvor en form av överlåtelse, även fast detta 

är en benefik rättshandling där inget vederlag skall utges för sakens överlåtande. 

Överlåtelser kan också förekomma som en del av mer avancerade transaktioner där 

flertalet prestationer skall utbytas mellan två eller flera parter och där en av dessa 

prestationer är att äganderätten till en sak ska överföras.  

6 Pantsättning 
 

Till skillnad mot överlåtelser så är det signifikanta för ett pantavtal att ingen 

äganderättsöverföring ska ske från den ena parten till den andra. Panten används för 
                                                
38 Göranson, traditonsprincipen, s.655. 
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att säkra en fordringshavare mot motpartens eventuella oförmåga till betalning. För att 

panthavaren ska erhålla sakrättsligt skydd mot pantsättarens borgenärer, krävs att 

panthavaren får panten i sin besittning.39 Grunden för detta står att finna i 10 kap 1 § 

Handelsbalkens formulering om att panthavaren ska ta saken i handen. Genom 

pantsättningen får panthavaren en särskild förmånsrätt till betalning av sin fordran vid 

en realisation av det pantsatta. 

7 Säkerhetsöverlåtelse 

7.1 Kännetecken för säkerhetsöverlåtelser 

En säkerhetsöverlåtelse är en rättshandling som kläds i köpets skrud, men som inte 

företas för att skapa en slutgiltig äganderättsöverföring från säljaren till köparen. Det 

parterna istället syftar till att åstadkomma är att, likt en pantsättning, skapa en 

säkerhet i egendomen för förpliktelse som överlåtaren genom transaktionen får, eller 

redan har gentemot köparen.40 Avtalet är formulerat med uttryck som för tankarna till 

att det rör sig om ett köp. Det som skiljer säkerhetsöverlåtelserna från 

omsättningsöverlåtelserna är dock att äganderätten till egendomen skall gå åter när 

den inte längre behövs som säkerhet.  

Varför benämns då dessa rättshandlingar som ”överlåtelser”, när det som egentligen 

åsyftas av parterna är en sorts pantsättning där pantgivaren inte behöver avstå från 

föremålet för panten? Denna förvirrande semantik har vi förmodligen LKL att tacka. 

Lagen talar om handel med lösören och benämner parterna som säljare och köpare, 

trots att det till en början endast var de förtäckta pantsättningarna som krävde att 

LKL:s förfarande iakttogs för att sakrättsligt skydd skulle erhållas.41 Detta medför att 

parter som önskar erhålla en säkerhet i lösören som kvarlämnas hos gäldenären 

använder de benämningar som framgår av lagen.  

7.2 Förvärvarens bakomliggande fordran 
                                                
39 För en mer ingående redogörelse över traditionskravets innebörd vid pantsättning se Håstad s. 287 ff. 
40 SOU 1995:11 s. 170, SOU 2015:18 s 185. 
41 Se ovan i avsnitt 2.1. 
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Den fordran som förvärvaren har mot överlåtaren kan röra sig om ett förhållande som 

parterna har sedan tidigare, eller ett som uppstår i och med säkerhetsöverlåtelsen. 

Det mest grundläggande typexemplet är att ”köparens” betalning för varan i realiteten 

är ett penninglån och när detta betalas tillbaka så har ”säljaren” rätt att återför det 

överlåtna lösöret. Den fordran som köparen här har gentemot säljaren är alltså den om 

återbetalning av lånet. 

Men det kan också röra sig om något annat bakomliggande rättsförhållande. Ett 

exempel på ett sådant annat förhållande kan vara att förvärvaren vill ha en säkerhet 

för uppfyllande av ”säljarens” betalningsförpliktelser i enlighet med exempelvis ett 

leasingavtal. 

En annan anledning till att säkerhetsöverlåtelser används kan vara för att agera som 

säkerhet för ett borgensåtagande som förvärvaren åtagit sig gentemot överlåtarens 

borgenärare. I sådana fall går överlåtelsen åter när det bakomliggande lånet är betalt 

och förvärvarens borgensåtagande inte längre är aktuellt. Just sådant var upplägget i 

NJA 1912 s. 156 som refererades till i avsnitt 2.2 ovan. Här är det alltså inte någon 

direkt föreliggande fordran som köparen har gentemot säljaren, utan snarare en 

säkerhet för det fall borgensåtagandet skulle aktualiseras. Man skulle förvisso kunna 

tala om en eventuell framtida fordran med anledning av borgensmannens regressrätt 

gentemot säljaren/gäldenären.  

7.3 Den pantliknande formen 

Eftersom säkerhetsöverlåtelser i alla relevanta avseenden är att likställa med pantavtal 

så behandlas de också i enlighet med panträttsliga regler.42 Detta avspeglas bland 

annat genom att reglerna om förbud mot förfallopant i avtalslagens 37 § omfattar både 

sedvanliga panter såväl som säkerhetsöverlåtelser. Paragrafen lyder ”Förbehåll att 

pant eller annan säkerhet skall vara förverkad, om den förpliktelse för vars 

fullgörande säkerheten ställts icke rätteligen fullgöres, är utan verkan.” Hänvisningen 

till annan säkerhet innebär således att regeln äger samma tillämpning för 

                                                
42 Helander, Kreditsäkerhet i lös egendom, s. 580f. 
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säkerhetsöverlåtelser som för sedvanliga panter. 43  Det finns två rättsfall där 

rättsfrågan var huruvida denna regel skulle tillämpas på parternas avtal. Detta är den 

enda praxis från högsta instans som behandlar frågan om gränsdragningen mellan 

säkerhetsöverlåtelser och omsättningsköp. Rättsfallen handlar inte om 

borgenärsskydd, men är illustrativa för att visa hur domstolarna kan resonera kring 

säkerhetssyftet bakom vad som betecknats som köpeavtal. 

Det första rättsfallet är NJA 1949 s. 744. I detta fall hade A.P. överlåtit sin 

bil till G.O.V.G. för en summa som understeg bilens marknadsvärde. Enligt 

kontraktet skulle A.P. intill ett visst datum ha rätt att köpa tillbaka bilen för 

samma pris med tillägg för kostnad som G.O.V.G. haft för att garagera bilen. 

När A.P. efter att återköpsfristen passerat kontaktade G.O.V.G. för att köpa 

tillbaka bilen fick han veta att den redan var vidaresåld. HD ansåg att avtalet 

inte var att se som ett köpeavtal, utan som ett avtal om försträckning av 

pengar, med bilen som säkerhet och att G.O.V.G. därför enligt 37§ AvtL 

(nuvarande 39§ AvtL) därmed var skyldig att redovisa överskottet av 

pantrealisationen till A.P. HD baserade sin dom på vittnesmål om 

kontraktets innebörd och tillkomst, samt de kontraktsvillkor som stipulerade 

att A.P. skulle ha rätt att återköpa bilen till samma belopp som den 

ursprungliga köpesumman, att A.P. skulle stå för garagehyra från 

kontraktsdatumet och att G.O.V.G. inte ägde rätt att använde bilen så länge 

återköpsrätten gällde.  

Det andra rättsfallet kom några år senare och omständigheterna var snarlika om än 

inte identiska. 

I NJA 1952 s. 256, överläts en bil för köpesumman 8100 kr och säljaren 

hade rätt att inom en vecka återköpa bilen för 8600 kr. Säljaren utnyttjade 

inte återköpsrätten och bilen vidaresåldes för dels 6500 kr och dels en 

inbytesbil som sedermera också kom att säljas för 4350 kr. 

Bruttobehållningen för vidareförsäljningen uppgick alltså till 10 850 kr. 

Med hänvisning till bilens försäljningsvärde, det faktum att köparen var 

yrkesmässig bilhandlare och att köparen inte fått veta något annat om skälet 
                                                
43 Se Grönfors, Dotevall, Avtalslagen En kommentar, (5 mars 2014 Zeteo) kommentaren till 37§, under 

rubriken Bestämmelse om att pant eller annan säkerhet ska vara förverkad. 
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till försäljningen än att säljaren behövde pengar till en affär, kom HD fram 

till att det inte var visat att avtalets reella innebörd var en överlåtelse i 

säkerhetssyfte utan att det endast var att se som ett villkorligt 

omsättningsköp. Regeln i 37 § var därmed inte tillämplig på avtalet. 

Rättsfallen uppvisar vissa likheter men domstolen kommer ändå fram till olika 

slutsatser. Vad man kan lära av fallen är att det är förenat med svårigheter att försöka 

skilja omsättningsöverlåtelser från säkerhetsöverlåtelser, och att situationer som 

uppvisar stora likheter ändå kan komma att bedömas olika. Jag återkommer nedan 

med förslag till hur denna bedömning kan gå till. 

7.4 Varför används säkerhetsöverlåtelser? 

Den huvudsakliga anledningen till att parter upprättar avtal om säkerhetsöverlåtelser 

är att de klassiska metoder som står till buds för att erhålla borgenärsskydd av någon 

anledning medför negativa konsekvenser. Ett skäl kan vara att den part som annars 

skulle vara pantsättare inte kan avvara den aktuella egendomen utan behöver den i sin 

verksamhet.44 Då är en säkerhetsöverlåtelse och registrering enligt LKL en bra metod 

för att kreditgivaren ändå ska kunna få en säkerhetsrätt i egendomen.45 

Vidare kan det finnas tillfällen då en gäldenär i vill undvika att sluta sedvanliga öppna 

pantavtal med kreditgivare, då detta kan komma att indikera dålig ekonomi hos 

honom.46 

En annan anledning till att utforma avtalet på detta vis är att det finns hinder att 

utforma avtalet som ett sakrättsligt giltigt pantavtal. Till exempel finns det praktiska 

hinder att med sakrättsligt giltighet pantsätta en byggnad på annans mark, då detta 

skulle kräva att rådigheten över byggnaden överlämnades till panthavaren. Förvisso 

skulle ägaren kunna överlämna samtliga nycklar till panthavaren, men följden skulle 

då bli att pantsättaren inte längre kan utnyttja byggnaden, varför detta inte är någon 

reellt gångbar metod. Byggnad på annans mark är, enligt 2:1 JB att se som lös 

                                                
44 Undén, s. 111. 
45  Egendomen skulle förvisso kunna utnyttjas som kreditsäkerhet genom användandet av 

företagshypotek, men en kreditgivare kan ändå föredra att  
46 Håstad, s. 206. 
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egendom och kan därför inte pantsättas enligt de regler som finns för fast egendom. 

Eftersom en sådan byggnad inte heller är lösöre kan en överlåtelse inte registreras i 

enlighet med LKL. En effekt av detta är att köparen av byggnad på annans mark får 

sakrättsligt skydd för sitt förvärv redan genom avtalet oavsett om det rör sig om en 

säkerhetsöverlåtelse eller en säkerhetsöverlåtelse.47 

Ytterligare ett motiv för användandet av säkerhetsöverlåtelser som Karlgren tar upp är 

att den kreditgivare som genom överlåtelsen får ”äganderätt” över egendomen ”rent 

ideellt” kan tänkas utöva starkare press på gäldenären än den som endast fått en 

panträtt. Han hänvisar till att en mer eller mindre oreflekterad föreställning om att 

äganderätten skänker en extra ”kraft” än andra sakrättigheter kan vara anledningen till 

ett sådant förhållningssätt, men medger att det är svårt att uttala sig om i vilken 

utsträckning sådana motiv bidrar till användandet av säkerhetsöverlåtelser.48  

Då det under en längre tid varit samma sakrättsliga moment, tradition eller 

registrering i enlighet med LKL, som krävts för både överlåtelser och pantsättningar, 

har det inte funnits några utöver ovan nämnda skäl för parter att begagna sig av 

säkerhetsöverlåtelser. Om det däremot ställs lägre krav för att erhålla sakrättsligt 

skydd vid köp än vid pantsättning, så framstår det som troligt att vissa aktörer i allt 

större utsträckning kommer försöka åstadkomma effekter liknande pantsättningens 

genom att begagna sig av säkerhetsöverlåtelser utan tradition. En annan aspekt som 

tas upp av Lindskoug är att det kan finnas en önskan hos näringsidkare att undvika 

den publicitet och de signaler om dålig likviditet som följer med en registrering av en 

säkerhetsöverlåtelse.49 

7.5 Tillgångar som kan vara föremål för säkerhetsöverlåtelser 

Alla tillgångar som kan överlåtas och pantsättas kan också vara föremål för 

säkerhetsöverlåtelser. Till att börja med kan det röra sig allsköns lösören i form av 

fordon, andra värdefulla föremål och diverse varor. Det kan också röra sig om 

exempelvis byggnad på annans mark (på ofri grund) där en sakrättsligt giltig 

                                                
47 NJA 1952 s. 407 
48 Karlgren, s. 11. 
49 Lindskoug, SvJT 2015 s. 334. 
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pantsättning inte är något praktiskt gångbar metod. Det kan också vara andra 

rättigheter enligt exempelvis ett arrendeavtal, olika immateriella rättigheter och så 

vidare. Även skuldebrev kan vara föremål för säkerhetsöverlåtelser.50  

7.6 Lösöreköp 

Om detta förfarande används så är överlåtelsen fredad från konkurs och utmätning 

efter 30 dagar. Förfarandet kan, som nämnts ovan i avsnitt 2.2, användas både för 

omsättningsköp, där köparen av någon anledning inte kan ta saken i sin besittning 

omgående efter köpet, och vid säkerhetsöverlåtelser. LKL används dock inte i någon 

särskilt stor utsträckning för endera typen av överlåtelser idag. Genom att lös 

egendom kan användas som kreditsäkringsunderlag genom företagshypotek så spelar 

LKL allt mindre roll i dagens affärsliv.51 När den väl används är det däremot oftast 

som ett sätt att erhålla sakrättsligt skydd mot säljarens borgenärer vid 

säkerhetsöverlåtelser, och inte för omsättningsköp där varorna av någon anledning 

kvarlämnats.52  

8 Klassificering av avtal vid en tillämpning av 
avtalsprincipen 

8.1 Inledning 

Det råder idag inte något tvivel om att säkerhetsöverlåtelser som registrerats i enlighet 

LKL, enligt gällande rätt blir skyddade mot överlåtarens borgenärer. I själva verket är 

en majoritet av de En vanlig uppfattning är också att säkerhetsöverlåtelser utan 

tradition eller registrering inte bör godtas eftersom detta i praktiken inte är annat än 

ett kringgående av pantreglerna.53 I fall avtalsprincipen tillämpas blir rättstillämparen 

således tvungen att finna metoder för att skilja omsättningsöverlåtelserna från 

                                                
50 Se rättsfallet NJA 199 
51 Se tabellen i SOU 1995:11, s.141, datan är förvisso nu över 20 år gammal men kan tjäna som en 

hänvisning till vilken storleksordning det rör sig om för antalet registrerade lösöresköp årligen. 
52 Undén, s. 110f, se även SOU 1995:11 s. 142. 
53 SOU 1995:11 s. 172. 



 29 

säkerhetsöverlåtelserna.54 I inledningen till uppsatsen gav jag exemplet med båtarna, 

vilket får sägas vara en rättshandling gränslandet mellan omsättningsköp och 

säkerhetsöverlåtelse. I Avsnitt sju gicks igenom vad som utmärker en 

säkerhetsöverlåtelse. I detta avsnitt ska jag försöka reda ut vilka kriterier som skiljer 

säkerhetsöverlåtelserna från omsättningsöverlåtelserna, samt vilka tolkningsdata som 

kan användas för att visa på att dessa kriterier är uppfyllda.  Vilka argument kan 

framföras för att avtalet skall klassificeras i endera riktning i dylika fall? Och vilket 

värde bör domstolarna lägga i dessa argument när saken skall avgöras? 

8.2 Grundläggande kriterier 

I SOU 1991:81 har de nödvändiga betingelserna för säkerhetsöverlåtelser 

sammanfattats med tre kriterier. Till att börja med ska rättshandlingen skett i köpets 

form. För det andra att säljaren ha en återlösningsrätt. Det tredje och sista kriteriet är 

att den övervägande avsikten med överlåtelsen skall vara att ge köparen en säkerhet 

för fullgörandet av en säljaren åliggande förpliktelse.55 

I SOU 1995:11 beskrevs det på följande vis: ”avgörande för om en rättshandling som 

fått formen av en överlåtelse skall anses som pantsättning bör vara om 

rättshandlingen har skett, inte för att definitivt överföra äganderätten till den som 

angetts som förvärvare, utan för att egendomen skall utgöra säkerhet för en 

betalningsförpliktelse, varvid äganderätten avses skola återföras till ”överlåtaren” 

när förpliktelsen fullgjorts”.56 Till synes är kriterierna har väsentligen de samma, men 

man talar inte om en återlösningsrätt för säljaren, utan endast att avsikten är att 

äganderätten ska återgå till säljaren. 

I SOU 2015:18 har kännetecknen för säkerhetsöverlåtelsen beskrivits på följande 

sätt: ”När det gäller bedömningen av om ett köp i själva verket är en pantsättning kan 

följande framhållas. En säkerhetsöverlåtelse eller ett säkerhetsköp kännetecknas av 

att det finns ett säkerhetssyfte. Avsikten är att parternas prestationer ska gå åter om 

                                                
54 Mattson efterlyser en metod för att skilja de olika typerna av avtal åt ”utan att behöva vara hänvisad 

till bevisning om parternas egentliga avsikt med avtalet”, SvJT 2005 s. 321. 
55 SOU 1991:81 s. 101. 
56 SOU 1995:11 s. 172. 
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en bakomliggande förpliktelse infrias. Någon bestående äganderättsövergång är 

alltså inte avsedd. Om det finns en klausul, som går ut på att förvärvaren är skyldig 

att sälja tillbaka egendomen till den ursprunglige ägaren eller att överlåtelsen 

automatiskt ska gå åter om köparen fullgör en bakomliggande förpliktelse, är det 

tydligt att avtalet utgör en säkerhetsöverlåtelse.” Här betonas avsikten att parternas 

förpliktelse ska gå åter om en bakomliggande förpliktelse infrias. Sedan läggs 

dessutom till att om det finns en uttrycklig klausul som ger förvärvaren en skyldighet 

att återsälja egendomen eller att överlåtelsen automatiskt ska gå åter, så är det tydligt 

att det är en säkerhetsöverlåtelse.57 

De tre beskrivningarna av vad som utmärker säkerhetsöverlåtelserna överensstämmer 

i stora drag och tre kriterier kan utbenas. Alla utgår från att rättshandlingen givits 

köpets form. Att rättshandlingen skett till säkerhet för en bakomliggande förpliktelse 

tar alla upp, även om det i SOU 1995:11 endast talas specifikt om 

betalningsförpliktelse. Det sista kriteriet är att det är avsett att saken ska gå åter när 

den inte längre behövs för sitt säkerhetssyfte.  

8.2.1 Köpets form 

Att avtalet skett i köpets form har egentligen bara betydelse i den meningen att det är 

vad som avgränsar dessa avtal gentemot de öppna pantsättningarna. Denna punkt bör 

inte ge upphov till några tolkningsproblem och kommer därför inte ägnas någon 

vidare förklaring nedan. Istället ska jag kommentera de andra två kriterierna närmare, 

för att sedan kommentera vilka tolkningsdata som kan peka mot att rättshandlingen 

uppfyller dessa kriterier. 

8.2.2 Säkerhetssyfte 

Det andra avgörande kriteriet är som sagt att syftet med överlåtelsen är att bereda 

köparen säkerhet för en någon förpliktelse som säljaren har gentemot köparen. Detta 

bör ställas i motsats till att köparen köpt egendomen för dess egen skull. Om köparen 

köpt egendomen för att använda den eller för vidareförsäljning så föreligger ett reellt 

köp, och ingen säkerhetsöverlåtelse.58  

                                                
57 SOU 2015:11 s. 185. 
58 Karlgren, s. 30. 
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Med säkerhetssyfte menas som beskrivet ovan i avsnitt 7.1 att syftet med överlåtelsen 

är att saken ska agera säkerhet för en fordran som förvärvaren sedan tidigare har, eller 

genom överlåtelsen får på överlåtaren.  

Är köparens eller säljarens säkerhetssyfte mest relevant? I SOU 1991:81 s 106 f i 

rättsfallsanalysen av NJA 1952 s XXX går man igenom troliga tolkningar. Att 

köparens vetskap eller i alla fall befogade tro om säljarens syfte är av betydelse.  

8.2.3 Återgång till säljaren 

Det sista grundläggande kravet för att en transaktion över huvud taget kan 

klassificeras som en säkerhetsöverlåtelse är att parterna åsyftat att egendomen ska 

återgå till säljarens ägo när den inte längre behövs som säkerhet för en fordran. Detta 

behöver inte vara uttryckligen reglerat i parternas avtal, utan kan även vara 

underförstått. Denna återgång till säljaren kan i parternas avtal antingen beskrivas 

som en rätt för säljaren att återköpa egendomen, eller att säljaren automatiskt åter ska 

stå som ägare till egendomen då den av någon anledning inte längre behövs av 

köparen som säkerhet. Om inte parterna åsyftat att någon sådan återgång ska ske, så 

kan det ju inte röra sig om någon säkerhetsöverlåtelse över huvud taget.59  

Att parterna åsyftat att äganderätten till egendomen skall återgå till säljaren är alltså 

en nödvändighet för att transaktionen skall kunna klassas som en säkerhetsöverlåtelse. 

Men det kan inte ses som tillräckligt för att påvisa ett säkerhetssyfte.60 Om säljaren 

enbart har en rätt att återköpa egendomen bör inte detta faktum i sig vara tillräckligt 

för att konstatera att en säkerhetsöverlåtelse föreligger, utan andra omständigheter 

som talar i den riktningen bör också krävas.61 Man kan tänka sig köpeavtal där det 

förvisso finns en avtalad återköpsrätt för säljaren, men avtalet ändå ses som en 

omsättningsöverlåtelse för att det inte finns något säkerhetssyfte. Ett sådant exempel 

kan vara att en person som ska flytta till sydligare breddgrader säljer sina skidor till en 

bekant, men gärna vill ha kvar möjligheten att köpa tillbaka dem om han någon gång 

skulle flytta tillbaka. Återköpsrätten är alltså inte tillräcklig för att konstatera att en 

                                                
59 Se. Karlgren, Säkerhetsöverlåtelser, s. 29, som påpekar att: ”En definitiv överlåtelse är aldrig en 

säkerhetsöverlåtelse. 
60 Tuomisto, s. 320. 
61 Karlgren s. 30. 



 32 

säkerhetsöverlåtelse föreligger, utan den måste åtföljas av ett säkerhetssyfte enligt 

ovan. 

8.3 Tolkning av parternas avtal 

I fall där det råder olika uppfattningar om huruvida en rättshandling ska ses som en 

omsättningsöverlåtelse eller som en säkerhetsöverlåtelse krävs alltså en tolkning 

parternas avtal för att lösa frågan om hur den skall klassificeras. Detta är en naturlig 

följd av en övergång från traditionsprincipen till avtalsprincipen. Utgångspunkten blir 

naturligen att utröna partsviljan utifrån sedvanliga avtalstolkningsmetoder. 62  Det 

skriftliga köpeavtalet lydelse, där ett sådant finns, får naturligen utgöra 

utgångspunkten i denna verksamhet. Dock måste man ta hänsyn till alla att se till alla 

relevanta omständigheter kring transaktionen, både före, under och efter avtalsslutet. 

För att belysa dessa frågor ska jag i detta avsnitt ge exempel på vilka omständigheter 

som kan och bör beaktas vid klassificeringen. 

Det bör tilläggas att denna ”klassificering” inte är beroende av vad parterna har valt 

att kalla sitt avtal. Det ligger ju säkerhetsöverlåtelsernas natur att avtalsinnehållet 

uttrycks i köprättsliga termer, även om avtalets funktion påminner mer om ett 

pantavtal.  

För att kunna klassificera en rättshandling som antingen säkerhetsöverlåtelse eller 

omsättningsöverlåtelse är de ovan presenterade kriterierna avgörande. I svårtolkade 

fall så bör man kunna se till ett antal olika omständigheter, eller incicier, som kan ge 

ledning till om avtalet uppfyller de avgörande nämnda kriterierna. Jag ska här nedan 

ge exempel på några sådana indicier.  

8.3.1 Förfoganderätt 

Vad avtalet uppger om parternas rätt att förfoga över varorna efter överlåtelsen är 

också en viktig omständighet att ta hänsyn till både när det gäller bedömning av 

säkerhetssyfte och återköpsrätt. Både säljarens och köparens förfoganderätt är här av 

intresse.  

                                                
62 SOU 1991:81 s 109. 
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Om köparens förfoganderätt, explicit enligt avtalet eller underförstått, är beroende av 

något förhållande på säljarens sida, så bör det ses som en indikation på att det rör sig 

om någonting annat än en omsättningsöverlåtelse. Typexemplet på ett sådant 

avtalsvillkor kan vara att säljaren har rätt att efter en viss tid köpa tillbaka varan och 

att köparen inom denna tid inte får bruka eller sälja varan vidare. Detta var en av 

anledningarna till att den bil som överlåtits i NJA 1949 s. 744 ansågs ställd som 

säkerhet för den pengaförsträckning som i avtalet benämnts som köpesumma. Det 

fallet rörde det inomobligatoriska förhållandet mellan parterna, men samma 

bedömning bör även kunna användas för att avgöra förhållandet till överlåtarens 

borgenärer.  

En liknande modell har använts av skatterättsnämnden i ett fall där frågan 

gällde huruvida en säkerhetsöverlåtelse som gjorts i enlighet med LKL var 

att anse som omsättning av varor i enlighet med 1:1 mervärdesskattelagen, 

och därmed momspliktig.63 SRN påpekade att vad som är att anse som 

omsättning av varor ska tolkas i enlighet med motsvarande bestämmelse i 

mervärdesskattedirektivet.64 Där anges att leverans av varor mot ersättning 

skall vara mervärdesskattepliktig. Med leverans av varor avses enligt art. 14 

överföring av rätten att såsom ägare förfoga över materiella tillgångar. EG-

domstolen har i ett flertal domar påpekat denna äganderätt inte är beroende 

av medlemsstaternas formella civilrättsliga definition av äganderätt, utan 

avser rätten att faktiskt använda sig av varan, rätten att avyttra varan och 

rätten att förfoga över varan på vilket sätt parten än vill. Då köparen i det 

aktuella fallet inte hade en sådan rätt bedömde SRN att 

säkerhetsöverlåtelsen inte innebar en omsättning av en vara, och att den 

därmed inte var mervärdesskattepliktig. 

I detta fall rörde det sig alltså obestridligen om en säkerhetsöverlåtelse och frågan 

rörde tillämpligheten av mervärdesskattelagen på en sådan säkerhetsöverlåtelse. Även 

om avgörandet således inte helt naturligt låter sig insorteras som en rättskälla för hur 

gränsdragningen mellan säkerhetsöverlåtelser om omsättningsöverlåtelser ska göras, 

så menar jag att man kan ta ledning av de kriterier som tas upp av SRN. Om det av 

                                                
63 SRN dnr 46-07/I. 
64 rådets direktiv 2006/112/EG om ett gemensamt system för mervärdesskatt. 
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avtalet, eller underförstått, framgår att köparen inte har rätt att förfoga över det köpta 

på det sätt som en ägare har, så innebär det, i kombination med en återköpsrätt för 

säljaren, att det rör sig om en säkerhetsöverlåtelse. 

Tillåtelsen eller förbudet för köparen att förfoga över det köpta anknyter i detta 

avseende alltså till parternas avsikt att varan ska gå åter till säljaren. Om köparen har 

en explicit eller underförstådd tillåtelse att förfoga över objektet genom att vidaresälja 

det så kan det omöjligen föreligga någon återköpsrätt för säljaren.65 

Något som anknyter till förfoganderätten är säljarens rätt att nyttja varan. Här bör det 

påpekas att om överlåtelsen omfattar något som säljaren använder personligen eller i 

sin verksamhet, och han också fortsätter med det efter överlåtelsen ägt rum, så bör 

detta i allmänhet kunna tas till intäkt för att det rör sig om en säkerhetsöverlåtelse, så 

länge inte köparen har någon förklaring till varför säljaren tilläts fortsätta nyttja varan 

fram till dess att den skulle levereras till köparen. 

8.3.2 Varornas art 

Vad det är för varor som är föremål för överlåtelsen bör också tas i beaktning. Särskilt 

i förhållande till parternas behov av dem. Varornas art blir här aktuellt som ett 

indicium på att köparens syfte med transaktionen. Om varorna är av en art som 

köparen inte kan tänkas vilja ha av någon annan anledning än som säkerhet, så är det 

ett tydligt tecken på att säkerhetssyftet är det främsta för köparen. Det som främst är 

relevant är alltså varornas art i relation till kontrahenternas förmodade behov av dessa. 

Som beskrivits ovan har säkerhetsöverlåtelser historiskt främst använts när låntagaren 

inte vill ge upp användandet av saken som ska fungera som säkerhet. Om överlåtelsen 

rör något som överlåtaren använt i sin verksamhet och även efter avtalsslutet fortsätter 

använda, får det sägas vara ett tydligt tecken på att säkerhetsintresset är det väsentliga 

snarare än omsättningsintresset. 

Göransson ger köparens behov av saken särskild vikt. Han ger det tydliga exemplet 

att en privatperson helt kart inte har behov av en tandläkarutrustning, vilket 

                                                
65 SOU 1991:81 s. 109 
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behandlats i ett schweiziskt fall. Och menar att säkerhetssyftet i det fallet kanske rent 

av kunde ses som uppenbart eller styrkt. 66 

 I det Schweiziska fallet hade B sålt möbler och tandläkarutrustning till sin 

fosterson A, som inte hade någon användning för dem. Säljaren hade vidare 

rätt att utan ersättning nyttja det sålda för obestämt tid framåt. Domstolen 

konstaterade att avtalet innebar ett kringgående av pantreglerna.67 

I vissa fall kan varornas art vara sådan att det är naturligt att lämna kvar dem hos 

säljaren, utan att det för den delen rör sig om borgenärssvikliga beteenden eller 

kringgående av traditionskraven för pantsättning. Några exempel som ofta nämns som 

exempel är att en hästköpare ibland kan tänkas vilja nyttja säljarens stallplats, en 

pälsköpare kanske lämnar kvar pälsen hos en säljande körsnär med kylrum och en 

båtköpare kanske gärna lämnar kvar en köpt båt hos det säljande varvet över vintern. 

Andra exempel kan vara varor som köps och betalas, men som kvarlämnas hos 

säljaren för att denne ska utföra justeringsarbeten eller liknande. Ett kvarlämnande i 

dessa ovan nämnda fall behöver inte betyda att det finns något i transaktionen som 

tyder på att det rör sig om annat än rena omsättningsöverlåtelser.  

Ett uppmärksammat fall där traditionsprincipen omöjliggjorde skydd mot 

överlåtarens borgenärer, trots att det fanns naturliga skäl för köparen att 

kvarlämna det köpta, är det så kallade husvagnsfallet NJA 1975 s. 638. Efter 

att L köpt en husvagn av J hade han tagit en provtur i husvagnen och också 

registrerats som ägare i bilregistret. Vagnen lämnades sedan kvar hos J, dels 

för att J skulle utföra vissa reparationer på vagnen och dels för att L inte 

hade plats att förvara vagnen på sin tomt. Detta är givetvis fullt legitima skäl 

för att kvarlämna köpegods hos säljaren. Ingenting i fallet talade heller för 

att det rörde sig om något annat än ett sedvanligt omsättningsköp. 

Majoriteten i HD lade dock ingen vikt vid detta när de förkunnade att L:s 

förvärv inte ägde skydd mot J:s borgenärer; vilket givetvis är förståeligt 

                                                
66 Göranson, s. 672. 
67 Göranson, s. 165, med hänvisning till SJZ 55 193. 
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eftersom den strikta svenska tillämpningen av traditionsprincipen inte 

lämnar utrymme för några sådana hänsyn.68 

8.3.3 Parternas ställning 

Parternas ställning är också något som måste beaktas vid bedömningen. Med ställning 

menar jag i detta avseende både deras inbördes ställning och vilken typ av aktör det 

rör sig om. Till exempel så kan det tänkas det finns en större benägenhet för parter 

som är närstående, exempelvis familjemedlemmar eller liknande, att vilja ingå avtal i 

säkerhetssyfte än parter som inte tidigare har någon relation. Det går dock inte att dra 

några säkra slutsatser från det faktum parterna i avtalet är närstående liksom om 

medkontrahenten har en ställning som faller utanför överlåtarens normala krets av 

handelspartners.69 

Parternas tidigare mellanhavande bör kunna tillåtas spela en avgörande roll vid 

bedömningen. Ett sedan tidigare etablerat skuldförhållande mellan säljaren och 

köparen kan tala för att försäljningen skett för att säkra säljarens tidigare skuld till 

köparen. Särskilt om köparen inte tycks ha något annat praktiskt behov av saken än 

som säkerhet för denna tidigare fordran.  

Om köparen är en betydande borgenär, kan det finnas särskild anledning till att 

misstänka att det rör sig om en säkerhetsöverlåtelse, då säljaren kan tänkas ha ett 

särskilt intresse av att blidka en sådan borgenär i hopp om att kunna fortsätta sin 

rörelse i tider av ekonomiska trångmål. 

8.3.4 Pris 

Prisets relation till det överlåtnas marknadsvärde kan inte vara avgörande för 

rättshandlingens klassificering. En pant kan vara både mer eller mindre värd än den 

                                                
68 Föredragande i HD, med vilken två ledamöter instämde, förefaller däremot ha haft medlidande med 

köparen och velat ge honom borgenärsskydd. Argumentationen i betänkandet går ut på att köparen 

genom provturen och inskrivningen i registret fått vagnen i sin besittning. Att vagnen återfördes till 

säljaren och att detta var avsett redan vid avtalsslutet menade man inte skulle påverka denna 

bedömning, då det inte fanns fog att anta att de anförda skälen för återförandet var oriktiga och 

arrangemanget endast syftat till att vagnen skulle undandras säljarens borgenärer. Denna argumentation 

synes enligt mig vara sprungen ur en önskan att skapa en mer flexibel och köparvänlig rättstillämpning 

där också parternas avsikt med ett kvarlämnande ska beaktas. 
69 Det sistnämnde har dock i Schweizisk praxis givits betydelse. Göransson s. 159. 
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fordran som den avser att tjäna som säkerhet för. På samma sätt kan en 

omsättningsöverlåtelse ska till ett pris under eller över det gängse marknadsvärdet. 

Obalans mellan sakens värde och köpesumman kan dock vara ett tecken på att 

transaktionens syfte möjligtvis är någonting annat än endast en äganderättsöverföring. 

Säljare i vill ju i allmänhet få så bra betalt för sina varor som möjligt. Om säljaren är 

villig att överlåta egendom till ett betydande underpris så bör det finnas anledning till 

att ifrågasätta transaktionens bakomliggande syfte. Man kan således anta att säljaren 

endast ingått i en sådan försäljning till underpris i förlitan på att han kommer att 

utnyttja sin återköpsrätt. Om någon återköpsrätt i ett sådant fall inte finns med i ett 

skriftligt överlåtelseavtal kan det även vara ett tecken på att det finns en underförstådd 

återköpsrätt för säljaren. Här spelar köparens uppfattning om säljarens förmodade 

behov av kontantförsträckning också in på bedömningen. En köpare som vet att 

säljaren är i ekonomiskt trångmål borde förstå att säljarens syfte är att erhålla en 

kredit med det överlåtna som säkerhet om säljaren samtidigt insisterar på att få en 

återköpsrätt. 

Om det i avtalet uttryckligen är bestämt vad priset ska vara om säljaren utnyttjar sin 

återköpsrätt, och detta överstiger det ursprungliga försäljningspriser borde det också 

kunna tas till intäkt för att det rör sig om en säkerhet för en bakomliggande fordran. 

8.3.5 Övriga tolkningsdata 

Om kontraktet inte innehåller datum för leverensa eller avhämtande av saken så kan 

det vara en indikation på att köparen inte är intresserad av saken för dess bruksvärde, 

utan istället främst är intresserad av att saken skall tjäna som säkerhet för en fordran. 

Om saken samtidigt stått länge hos säljaren utan att köparen visat något intresse av att 

hämta den så kan det finnas särskilt stor anledning att anta att det rör sig om en 

överlåtelse i säkerhetssyfte. 

9 Bevisbörda och beviskrav 
 

När det gäller utmätningsfallen framgår det av 4 kap. 17 § utsökningsbalken att lös 

egendom får utmätas om det framgår att egendomen tillhör gäldenären. Enligt 

utmätningsbalkens 4 kap. 9 § skall Kronofogden undersöka om gäldenären har 

utmätningsbar egendom och den egendom som gäldenären har i sin besittning skall 



 38 

enligt 4 kap. 18 § antas tillhöra honom, om ej det ej framgår att egendomen tillhör 

annan. För att bryta denna presumtion har det i praxis krävts stränga krav på den som 

påstår sig vara ägare till egendom som finns i gäldenärens besittning. I regel krävs att 

tredje mans anspråk styrks med skriftligt bevis, såsom avbetalningskontrakt, pantavtal 

eller nyttjanderättsavtal.70 I lösöreköpsutredningen har man gjort antagandet att ett 

införande av avtalsprincipen kan komma att leda till en viss ökning av antalet 

situationer där lösöre som påträffas hos gäldenären visar sig tillhöra någon annan.71  

Men med hänvisning till att de föreslagna reformerna inte innebär att några nya 

principiella hänsynstaganden måste göras av Kronofogden har inga ändringar i 

Utmätningsbalken föreslagits.72 

I vissa fall kan situationen uppstå där en tredje man framställer anspråk på 

separationsrätt och har ett köpekontrakt för att styrka sitt förvärv från gäldenären, men 

det finns tveksamheter angående huruvida den aktuella rättshandlingen är en riktig 

omsättningsöverlåtelse eller en säkerhetsöverlåtelse. I SOU 1995:11 förespråkas att 

det i dessa fall även ska åligga tredje man (köparen) att ange stöd för att det föreligger 

en verklig överlåtelse.73 Det rör sig alltså om ett inte allt för högt ställt beviskrav som 

köparen måste uppnå. Några exempel på vad för typ av bevisning som kan tänkas 

krävas för att uppnå denna grad av bevisning ges dock ej. 

Göransson har i sin avhandling de lege ferenda föreslagit en annan placering av 

bevisbördan i dessa fall som, så vitt jag förstår, utgår mer från bevissäkringsteorin.74 

Göranssons förslag är att om köparen med skriftligt avtal och kvitto på erlagd 

betalning styrkt sitt avtal med säljaren, så bör det åvila säljarborgenärerna att göra det 

sannolikt att avtalet ingått med pantsättningssyfte.75 Göransson förespråkar denna 

placering av bevisbördan utifrån att han har svårt att se vad för slags ytterligare 

                                                
70 Prop. 1980/81:8 s. 424. 
71 SOU 2015:18 s. 97. 
72 SOU 2015:18 s. 99. 
73 Se författningskommentar i SOU 1995:11 s. 192, dock används även ”visa fog för att fråga är om en 
verklig överlåtelse” på s. 173. 
 
74 För en diskussion kring de eventuella nackdelarna att låta bevissäkringsteorin få ett allt för stort 
genomslag vid bevisprövningen se Nordh, SvJT 2012, s. 781, som pläderar för att bevisbörderegler 
måsta ta hänsyn till domstolens och rättskipningens funktion i samhället. 
75 Göransson, s. 672 
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bekräftelse som köparen skall kunna skaffa sig, om han vore skyldig att styrka 

omsättning. Göransson verkar alltså utgått från att köparen inte bara hade att styrka 

sitt köp, utan också omsättningssyftet i de fall detta var oklart. 

För egen del kan jag till viss mån hålla med Göransson om att det kan tänkas vara 

enklare för en borgenär att i de tveksamma fallen visa på att det finns ett 

säkerhetssyfte med överlåtelsen.  Fördelen med det första alternativ som förespråkas i 

utredning är dock att det torde vara lättare för en köpare att ge en rimlig förklaring till 

varför det köpta blivit kvarlämnat hos säljaren, samt att han faktiskt har behov av det 

köpta. Särskilt med beaktande av att beviskravet är satt lägre än styrkt. 

I konkurs finns inga särskilda presumtionsregler. Den ovan nämnda regeln i 

utsökningsbalken ger dock uttryck för en allmän princip som även konkursförvaltare 

bör ha som utgångspunkt. 

10 Andra rättsystem  

10.1 Norge 

Utgångspunkten i Norsk rätt är precis som i Sverige köparen ska få egendomen i sin 

besittning för att erhålla sakrättsligt skydd.76 Denna huvudregel är dock urholkad av 

ett antal undantag. Ett sådant allmänt accepterat, men inte i praxis fastslaget undantag 

är den s.k. intresselæren. Detta undantag innebär i korthet att om varan lämnas kvar 

hos säljaren, så kan köparen ändå vara skyddad mot överlåtarens borgenärer om 

kvarlämnandet har skett i köparens intresse. Om köparen för tillfället inte haft ledig 

lagerplats för varan så kan ett kvarlämnande av denna anledning sägas vara i köparens 

intresse, under förutsättning att köparen när som helst kan få varan levererad utan att 

säljaren kan motsätta sig detta.77 Om den sålda saken kvarlämnats hos säljaren för att 

denna ska kunna fortsätta nyttja den, är det dock klart att kvarlämnandet varit i 

säljarens intresse. I Norsk doktrin är det alltså en accepterad uppfattning att det först 

                                                
76 Henriksson, s. 116, som påpekar att denna i doktrinen allmänt accepterade synsätt dock inte är 

fastslaget i någon auktoritativ rättskälla. 
77 Falkanger, s. 624. 
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måste avgöras om köpt vara kvarlämnats i säljarens eller köparens intresse innan det 

går att avgöra vilket sakrättsligt skydd förvärvaren har.78  

Intresselæren må vid första anblicken framstå som en enkel regel att applicera. Men 

den ger dock upphov till vissa gränsdragningsproblem när det inte är klart i vems 

intresse saken är kvarlämnad. För att göra denna bedömning måste därför bland annat 

motivet till själva överlåtelsen och parternas inbördes ekonomiska ställning tas i 

beakting.79 Håstad påstår (förvisso utan särskilda hänvisningar) att köparen har mer 

långtgående separationsrätt vid tillverkningsavtal.80 Detta kan förmodligen antas vara 

på grund av att i dessa fall finns det en naturlig förklaring till att redan betalda varor 

kvarblir hos säljaren, då det är denne som ska tillverka varan åt köparen. Det ligger 

alltså i köparens intresse att säljaren har kvar varan i sin besittning tills den blivit 

färdigställd. 

10.2 Danmark 

I Dansk rätt erhåller köparen skydd mot överlåtarens borgenärer sakrättsligt skydd 

redan genom avtalet. För sakrättsligt skydd vid köp av fungibel egendom krävs att 

köparens varor ska vara individualiserad för köparen.81 För giltig pantsättning av 

lösöre krävs dock, precis som i Norge, antingen tingslysning, eller tradition. De 

säkerhetsöverlåtelser varigenom ett egentligt pantavtal maskeras som en överlåtelse i 

kombination med att säljaren förhyr egendomen, kallas i dansk doktrin för møbellån. 

Denna typ av arrangemang har i praxis inte givit köparen/långivaren något skydd mot 

överlåtaren/låntagarens kreditorer.82   

Samtidigt föreligger inte alltid en maskerad pantsättning bara för att säljaren ska ha 

kvar egendomen i sin besittning. För en särskild form av transaktion har danska 

domstolar upprätthållit köparens rätt mot säljarens borgenärer, trots att egendomen 

kvarlämnats på obestämd tid. Så har skett när någon, typiskt sett gäldenärens familj, 

                                                
78 Henriksson s. 117. 
79 Brækhus, Norsk Tingsrett, s 494 f. 
80 Håstad, s.208. 
81 Ørgaard, s. 162. 
82 Ørgaard, s.163, med hänvisning till U 1991.476/2 och U 1992.245. 
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under förestående utmätning köper gäldenärens tillgångar genom att betala 

utmätningsborgenären för dennes fordran, men lämnar tillgångarna hos gäldenären.83 

Den danska författaren Lassen har framhållit att det som är avgörande för att 

bestämma huruvida en överlåtelse skett i säkerhetssyfte, är huruvida säljaren har en 

rätt att återköpa varan. Om så var fallet så rör det sig om en säkerhetsöverlåtelse. 

Detsamma om det var en förutsättning för avtalsslutet att säljaren skulle ha rätt att 

återfå varan när han uppfyllt den fordran köparen haft mot säljaren. 

Ørgaard framhåller att ett vägledande moment är huruvida transaktionen ur 

förvärvarens synpunkt ska ses som köp eller säkerställande av fordran.84 

10.3 Tyskland 

Huvudregeln i tysk rätt är, enligt 929 § i Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), att 

besittningen måste övergå till köparen för att sakrättsligt skydd skall erhållas. Men ett 

betydande undantag till huvudregeln är att en fysisk besittningsövergång inte är 

nödvändig. Enligt 930 § BGB framgår nämligen att besittningen skall anses övergå 

till köparen om det avtalats att säljaren fortsättningsvis skall inneha egendomen för 

köparens räkning. Detta innebär alltså att tysk rätt erkänner sådana avtal om 

constitutum possessorium som nämndes ovan i avsnitt 2.1. Dessa avtal behöver i tysk 

rätt inte ens vara uttryckliga, utan kan i vissa sammanhang anses underförstådda. 

Reglerna gäller dessutom både för omsättningsöverlåtelser och säkerhetsöverlåtelser. 

Detta innebär att de tyska sakrättsliga reglerna på detta område skiljer sig avsevärt 

gentemot de svenska, trots att Tyskland formellt sett tillämpar traditionsprincipen. 

Med ett så omfattande undantag är det dock befogat att fråga sig vad som i realiteten 

utgör huvudregeln. 

Då avtal om constitutum possessorium tillåts även för säkerhetsöverlåtelser så har 

detta blivit en vanlig kreditsäkringsmetod i Tyskland. Ur ett svenskt perspektiv, där 

traditionsprincipen tillämpas ovanligt strikt kan detta möjligen ses som 

anmärkningsvärt.  

                                                
83 Illum, s. 208. 
84 Ørgaard, s.163. 



 42 

11 Säkerhetsöverlåtelser och konsumentköplagen 
 

När frågan om avtalsprincipens införande på konsumentområdet utreddes gjordes 

antagandet att säkerhetsöverlåtelser inte torde förekomma i någon nämnvärd 

utsträckning där konsumenter står som köpare/kreditgivare och näringsidkare så som 

säljare/låntagare.85 Detta innebär dock inte att problem av det aktuella slaget aldrig 

kan uppstå.  

Exemplet i inledningen av denna uppsats är som sagt baserad på ett riktigt fall där 

denna problematik i allra högsta grad blev aktuell. I fallet hade alltså köpare blivit 

erbjudna att köpa ”extrabåtar” i väntan på att deras egentliga båt skulle bli färdigställd. 

För säljaren var detta ett sätt att få in kapital till rörelsen för att möjliggöra att 

verksamheten kunde drivas vidare, för köparna var detta ett sätt att få någon form av 

säkerhet för de pengar de betalt in till varvet. Här är frågan alltså huruvida köparna av 

dessa ”extrabåtar” är skyddade gentemot säljarens borgenärer i konkursen. För att 

kunna besvara denna fråga måste ett antal hänsynstaganden tas.  

Till att börja med måste det utredas huruvida rättshandlingarna är att betrakta som 

säkerhetsöverlåtelser eller omsättningsköp. Om man kommer fram till att det rör sig 

om omsättningsköp erhåller köparna sakrättsligt skydd gentemot säljarens borgenärer 

redan genom avtalet.  

Om man däremot kommer fram till att det rör sig om säkerhetsöverlåtelser uppstår 

dock frågan om hur dessa ska hanteras i relation till 49 § KköpL. Som påpekats ovan i 

avsnitt 4.1 så ger inte propositionen eller lagtexten någon ledning om huruvida 

säkerhetsöverlåtelser ska ingå i tillämpningsområdet för 49§ KköpL. Utredaren 

Gregow har dock i SOU 1995:11 tydligt angett att 49 § endast är tänkt att avse 

omsättningsöverlåtelser. 86  Man kan fråga sig vilken betydelse det faktum att 

propositionen och lagtexten inte nämner denna fråga ska tillmätas. Ska det tolkas som 

att lagstiftaren lämnat öppet för att i tillämpningen av lagen tillåta 

säkerhetsöverlåtelser i vissa fall? Eller har denna frågeställning lämnats därhän för att 

man antagit att frågan inte torde uppstå i praktiken? 

                                                
85 SOU 1995:11 s. 151, s. 189. 
86 SOU 1995:11 s. 189. 
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Till att börja med kan det framföras att säkerhetsöverlåtelser inte naturligt passar in i 

konsumentköplagens systematik och övriga regler.  Regler om varans överlämnande, 

risken för varan, dröjsmålregler och så vidare är inte anpassade för den tilltänkta 

situationen där varan avses kvarstå i säljarens (låntagarens) vård under hela tiden. 

Detta kan alltså framföras som argument för att lagen i sin helhet inte är anpassad för 

denna typ av rättshandling och att borgenärsskyddsregeln därför inte heller bör anses 

tillämplig. Det är även en allmän uppfattning att även obligationsmässigt mellan 

parterna ska panträttsliga grundsatser ska tillämpas vid säkerhetsöverlåtelser.87 Om 

denna uppfattning accepteras även när det gäller konsumentfallen, blir effekten 

således att KKL inte i någon del är tillämplig. Att neka konsumenten borgenärsskydd 

på denna grund innebär alltså i detta fall inte något reduktionsslut från enbart 49 § 

KKL. 

Säkerhetsöverlåtelser, eller icke publika pantsättningar, får även anses även vara en 

icke önskvärd rättsfigur, som inte bör understödjas av rättsordningen då dessa innebär 

ett kringgående av pantreglerna. 

Ett argument som kan framföras i förmån för den motsatta uppfattningen, att 49 § 

KKL bör omfatta även säkerhetsöverlåtelser, återknyter till syftet med 

konsumentköplagens regler. Dessa regler finns till för att skydda konsumenter från 

förluster i deras rättshandlande med näringsidkare. Om regeln i 49 § KKL inte 

uttryckligen innehåller några undantag, kan man argumentera för att 

konsumentskyddshänsyn ska tillåtas spela en roll vid tolkningen av den samma. Om 

säkerhetsöverlåtelser undantas från lagregelns omfattning genom en restriktiv 

tolkning kommer dessa konsumenter lida ekonomiska förluster till förmån för det 

allmänna borgenärskollektivet, vilket går tvärt emot syftet med 49 §.  

Konsumenträttsliga regler bör vara lättillgängliga och tydliga, för att konsumenter ska 

kan förstå vilka rättigheter som tillkommer dem och hur de har att agera för att ta 

tillvara sin rätt. Att låta lagens otydlighet gå ut över konsumenterna är dessutom 

olämpligt på den grund att konsumenter inte är lämpliga riskbärare. Konsumenter har 

i allmänhet inte samma förmåga att kalkulera med affärs- och kreditrisker som andra 

borgenärer. De har heller ingen möjlighet att så som professionella kreditgivare, låta 

                                                
87 Lennander, s. 26, Karlgren, s. 16, 98, 108f. 
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en kreditförlust bäras av dennes övriga kunder via och premier och räntor, 

konsumenterna är alltid tvungna att bära en sådan kreditförlust själv. 

Säkerhetsöverlåtelser är dessutom en ovanlig form av avtal och konsumenter i 

allmänhet inte vara medvetna om vad som krävs för att ett avtal ska ses som ett 

verkligt köp eller en säkerhetsöverlåtelse. 

Som synes går det att anlägga olika perspektiv på dessa frågor och lösningen är inte 

uppenbar. Enligt min mening bör det dock anses avlägset och främmande för svensk 

sakrätt att genom att ge säkerhetsöverlåtelser sakrättsligt skydd i konsumentfallen på 

så vis legitimera denna typ av förtäckta pantsättningar. 

12 Avslutande betraktelser 
 

På grund av att Lösöreköpskommittén nu släppt sitt betänkande har nu dessa frågor 

åter blivit aktuella att diskutera, vilket märks inte minst på att artiklar i ämnet börjat 

dyka upp i juridiska publikationer. 

Gränsdragningsproblematiken är och kommer förbli komplicerad och det finns inte 

något rakt svar på hur den ska lösas i alla tänkbara fall. Alla avtalssituationer har sina 

särskilda egenheter och det finns en mängd olika omständigheter som kan tas i 

beaktning när dessa frågor ska avgöras. Olika nya avtalsupplägg som bär vissa spår av 

överlåtelse till säkerhet för fordringar kan tänkas uppstå när handelslivet blir mer 

avancerat. Om kommitténs förslag antas av lagstiftaren kan vi förmodligen förvänta 

oss avgöranden från högsta instans i dessa frågor i framtiden. 

Om kommitténs lagförslag antas och klubbas igenom i riksdagen kommer också 49 § 

konsumentköplagen att upphöra att gälla den 1 januari 2018 i och med införandet av 

den nya lagen om rätt till köpt lösöre. Rättsläget kommer då bli klarare i det avseendet 

att samma regler gäller för såväl konsumentköp som andra köp. Detta måste sägas 

vara en fördel då oklarheter aldrig är önskvärda, kanske särskilt inte på 

konsumentområdet. Innan den nya lagen trätt i kraft är det dock alltjämt så att dessa 

frågor är obesvarade.  
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