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Sammanfattning  
I dagens samhälle och bland marknadens aktörer hör det till vardagen att ingå avtal om 
kreditköp. Vilket innebär att den egendom köpet avser övergår till köparen även fast säljaren 
inte ännu erhållit full betalning. Emellertid har säljare och köpare troligtvis upprättat ett 
köpekontrakt som binder parterna samt redogör för de skyldigheter respektive rättigheter de 
har gentemot varandra. Så länge avbetalningar kommer in och kontraktet följs föreligger mest 
troligt inga problem. Det kan ändock uppstå situationer då avtalet inte följs, vilket kan vara om 
säljaren inte erhåller betalning inom avtalad tid, köparen går i konkurs, egendomen blir föremål 
för utmätning eller att egendomen säljs vidare.  
 
Då föreligger alltid en risk för en säljare att lämna en vara på kredit, det råder emellertid en 
möjlighet att i avtalet upprätta ett återtagandeförbehåll. Förbehållet ger ett sakrättsligt skydd 
och säljaren ges således rätten att återta varan om situation som ovanstående skulle uppstå, 
också i förhållande till köparens borgenärer. Återtagandeförbehållet är den enda säkerhetsrätt 
som ger säljaren i ett kreditköp någon typ av säkerhet i den sålda varan och som vidare 
genererat ett effektivs sakrättslig skydd. Det finns en begränsning som har ett avgörande utfall 
för förbehållets rättsliga verkan och det är regeln om förfogandemedgivande. Nuvarande 
reglering ger således inget utrymme för parter i ett kreditköp att införa ett sakrättsligt giltigt 
återtagandeförbehåll i köpekontraktet då säljaren givit köparen sitt medgivande till att förfoga 
över egendomen. Anledningen till detta är att säljaren genom att godkänna köparens 
förfogande, har exponerat sig för en risk att varan inte kommer finnas kvar vid den kritiska 
tidpunkten för återtagandet.  
 
Problemen som har visat sig, i förhållande till ett oreglerat rättsområde, som sakrätten faktiskt 
är och den ogynnsamma regeln om förfogandemedgivande är att risken för sätt att undvika 
problemet med återtagandeförbehållets begränsningar ökar. Således upprättas kommission,- 
leasing- och konsignationsavtal i större utsträckning, där säljaren genom en ”förtäckt 
avtalskonstruktion” kan göra sin separationsrätt gällande i motpartens eventuella konkurs. 
Anledningen till att parterna inte föreskriver avtalet som ett kreditköp kan vara att köparen inte 
är likvid nog för att erlägga hela köpeskillingen vid överlämnandet, utan har till syfte att sälja 
varan vidare för att sedan erlägga betalning till säljaren. En sådant avtal skulle alltså i enlighet 
med regeln om förfogandemedgivande inte vara sakrättsligt giltig.  
 
Målet med detta arbete är att undersöka det svenska återtagandeförbehållets sakrättsliga 
giltighet i förhållande till regeln om förfogandemedgivande samt hur säljaren skulle påverkas 
om regeln avskaffades. Vidare har detta arbete till syfte att redogöra för en till Sverige 
närliggande rättsordning som reglerar återtagandeförbehållet i lag, alltså Norge. Genom en 
komparation av norsk rätt ska analys föras för om det är att anse som eftersträvansvärt för 
svensk rätt att införa en utvidgat reglering avseende återtagandeförbehåll.  
 
 
Nyckelord: sakrätt, kreditköp, återtagandeförbehåll, förfogandemedgivande, salgspant.    
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1 Inledning  

1.1 Bakgrund  
Vid försäljning av viss individuell egendom kan säljaren föra in förbehållsklausuler i kontraktet 
som säkerhetsrätt i betalningen. Vid kreditköp med återtagandeförbehåll föreligger ett 
partsförhållande som ger parterna ömsesidiga förpliktelser och anspråk.1 A säljer en lös 
egendom till B mot avbetalning och med förbehåll om att A har rätt att återta egendomen om 
B inte fullföljer sin del av avtalet. Vilket kan vara om B inte betalar alls eller inte betalar i tid.2 
Det kan vidare uppstå sakrättsliga problem då part C, tillkommer i schemat, exempelvis om B 
trots återtagandeförbehåll låtit överlåta egendomen till C eller om C har betalningsanspråk 
gentemot B. Därmed uppstår även ett partsförhållande mellan B och C, men inte mellan A och 
C, vilka endast är “tredje man” i relation med varandra. Det är när både A och C genom sitt 
avtalsförhållande med B gör anspråk på samma egendom som den sakrättsliga bedömningen 
med utgångspunkt i förbehållet uppstår. Frågan blir då vem av A och C som har bättre rätt till 
egendomen som de båda gjort anspråk på.3 Alltså uppstår fråga om sakrättsligt giltigt 
återtagandeförbehåll.  
 
Försäljning av varor på kredit är vanligt förekommande, köparen ges möjlighet att vänta med 
betalning vilket underlättar omsättningen. Emellertid vill säljaren som lämnar krediten erhålla 
säkerhet för den prestation han utlämnats. Kravet på säkerhet uppfattas som självklart och 
metoden har använts under lång tid, således kan säljaren genom nämnda säkerhet förbehålla 
sig rätten till egendomen i köparens konkurs eller vid utmätning genom att uppställa ett 
återtagandeförbehåll.4 Därmed är sådana återtagandeförbehåll tidsbesparande, enkla och 
ekonomiska då de sällan behöver avgöras i domstol.5 
 
Det förekommer situationer då själva syftet med köpet är att egendomen ska säljas vidare innan 
full betalning har erlagts säljaren. Sådana avtal kan såklart vara fördelaktiga för säljaren då 
vidareförsäljningen ofta genererar betalning. Emellertid kvarstår risken för krediten om 
köparen går i konkurs eller inte kan betala. Har säljaren givit sitt medgivande till 
vidareförsäljning  ett så kallat förfogandemedgivande, förlorar återtagandeförbehållet i enlighet 
med svensk rätt sin sakrättsliga verkan. Kritik har riktats mot regeln och menar på att den inte 
är anpassad för dagens kommersiella avtalsförhållanden. Regeln medför nackdelar både för 
köparen som då måste fullgöra sina förpliktelser innan vidareförsäljning, vilket ställer höga 
krav på likviditeten, samtidigt som säljaren riskerar att leverera utan säkerhet.6 
 
Sakrätten ett rättsområde som i svensk rätt inte återfinns i lagregleringen. Återtagandeförbehåll 
och dess reglering framgår främst av praxis.  Reglering genom praxis kan i vissa fall vara 
fördelaktigt eftersom tider förändras och utvecklingen går framåt, således kan praxis följa med 
på ett annat sätt än reglering i lag. Emellertid kan nackdelarna överväga fördelarna då 
                                                
1 Hessler, H., Allmän sakrätt s. 8.  
2 Zetterström, S., Sakrättens fyra huvudfall, s. 59.  
3 Hessler, H., Allmän sakrätt, s. 8f. 
4 Frank, J., Leverantörers rätt till osålt varulager – är det dags att avskaffa den så kallade förfoganderegeln vid 
uppställt äganderättsförbehåll?, JP 2/2016, s. 296.  
5 H-Persson, A., Förbehållsklausuler, s. 29f. 
6 Frank, J., Leverantörers rätt till osålt varulager – är det dags att avskaffa den så kallade förfoganderegeln vid 
uppställt äganderättsförbehåll?, JP 2/2016, s. 296f.  
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rättsområdet tordes bli mindre rättssäkert då det inte riktigt går att förutse rättens bedömning.7 
Det har emellertid undersökts huruvida en stiftad reglering avseende återtagandeförbehåll 
skulle kunna upprättas och Kommissionslagskommitténs betänkande SOU 1988:63 togs 
sedermera fram.8 Av utredningen undersöktes sambandet mellan kommission och 
återtagandeförbehåll varav det kunde fastställas att kommission användes som ett substitut för 
köp med villkor om förbehåll. Således skulle villkoren för kommissionsavtal skärpas.9 Vidare 
kunde konstateras att det inte i enlighet med utredningen förelåg grund för sakrättslig reglering 
avseende återtagandeförbehåll då det framställs av praxis när förbehållet görs gällande mot 
tredje man och regleringen var sedermera tillfredställande enligt Kommittén.10  
 
Sakrättens uppfattas ändock som föråldrad, svårtillämpad och oöverskådlig av många och har 
erhållit kritik för detta. Det är svårt att uppnå rättssäkerhet och förutsägbarhet när lagstiftning 
inte finns, utan endast praxis, som inte riktigt lyckats med att upprätthålla ett tidsenligt 
system.11 Således kvarstår frågeställningen huruvida stiftad reglering skulle kunna lösa några 
av de problem som idag kan anses föreligga med återtagandeförbehåll.12 I början av 1990-talet 
inkom ett förslag från riksdagen avseende reglering för återtagandeförbehållets sakrättsliga 
giltighet även mot köparens borgenärer. Det framkom av motionen att den svenska regleringen 
inte bör avvika alltför mycket från övriga Europas där många andra rättsordningar tillerkänt 
återtagandeförbehållets giltighet även vid vidareförsäljning.13  
 
Ett förfogandemedgivande är inte heller lika absolut sakrättsligt ogiltigt i andra europeiska 
länder såsom i Sverige, då säljaren kan ha kvar sin separationsrätt även om godkännande 
lämnats till vidareförsäljning innan slutbetalning.14Även vårt grannland Norge, som har en 
tillsynes likande rättsordning som vår, har återtagandeförbehållet stiftad i lag. Motsvarigheten 
till det svenska återtagandeförbehållet betecknas i Norge som salgspant och regleras i 
Panteloven. Av propositionen till införandet av salgspanten framgår att behovet att 
systematisera det så kallade eiendomforbeholdet var stort. Rättigheten var likt Sverige endast 
tidigare reglerad av praxis, men då dessa inte var att anse som tillfredställande nog infördes 
salgspanten i lag.15  
 
Finns det något sätt att systematisera och minska stigmat som råder avseende sakrättsligt giltiga 
återtagandeförbehåll? Är ett avskaffande av regeln om förfogandemedgivande en lösning för 
säljaren som lämnas utan säkerhet vid kreditköp med beviljad förfogande eller bör rättsområdet 
avseende sakrättsligt giltiga återtagandeförbehåll kodifieras så som i Norge, för att främja 
rättssäkerheten samt förutsägbarheten inom rättsområdet?  

1.2 Syfte och frågeställningar 
Syftet med detta arbete är att undersöka det svenska återtagandeförbehållets sakrättsliga 
giltighet, vidare är avsikten med arbetet att utreda återtagandeförbehållets giltighet i 

                                                
7 H-Persson, A., Förbehållsklausuler, s. 37f.  
8 H-Persson, A., Förbehållsklausuler, s. 41. 
9 SOU 1988:63.  
10 Prop. 2008/09:88, s. 82f. 
11 Håstad, T., Lagstiftnings- och forskningsbehov inom sakrätten, SvJT 1988 s. 225f. 
12 H-Persson, A., Förbehållsklausuler, s. 40.  
13 Motion 1993/94:L904. 
14 Frank, J., Leverantörers rätt till osålt varulager – är det dags att avskaffa den så kallade förfoganderegeln vid 
uppställt äganderättsförbehåll?, JP 2/2016, s. 298.  
15 Ot.prp. nr. 39 (1977-1978) s. 9. 
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förhållande till regeln om förfogandemedgivande. En jämförelse av en närliggande främmande 
rättsordning kommer även framställas i arbetet. Jämförelsen ämnar att ge en övergripande 
inblick samt inspiration för hur reglering av återtagandeförbehållet kan utformas.  
 
De frågeställningar som arbetet har för avsikt att besvara är således: 

- Vad utgör i enlighet med svensk rätt, ett sakrättsligt giltigt återtagandeförbehåll? 
- Vad innebär regeln om förfogandemedgivande, hur skulle säljarens sakrättsliga 

ställning påverkas om regeln avskaffades?  
- Vad innebär den norska salgspanten och i vilken mån skulle ett utvidgat 

återtagandeförbehåll vara eftersträvansvärt även i Sverige? 

1.3 Avgränsningar  
Sakrätten och även återtagandeförbehåll är som ovan nämnt inte reglerad i lag och verkar inom 
olika rättsområden, emellertid avgränsas arbetet från grundligare redogörelser för andra 
säkerhetsrätter som inte ämnar att besvara arbetets syfte samt frågeställningar. Sakrätten består 
till stor del av gränsdragningsfrågor, svårigheter i tillämpning samt frågor avseende konflikter 
kring äganderättsanspråk, som en naturlig följd av ett oreglerat rättsområde.. Vidare delas 
anspråken in i statiska- och dynamiska skydd, den statiska sakrätten rörande äganderättens 
upprätthållande kommer i arbetet endast redogöras för kort. Vad avser det dynamiska skyddet 
som består av omsättningsskyddet och godtrosförvärv samt borgenärsskyddet, behandlas i 
arbetet inte de två förstnämnda. Vidare är arbetet avgränsat från de ekonomiska effekter samt 
begränsningar som ett återtagandeförbehåll kan ha på marknaden och dess aktörer. Arbetet 
behandlar inte redogörelse av obligationsrätten. Sakrätter består dels av obligationsrätt, del av 
sakrätt. Obligationsrätten syftar till är de rättigheter som står utan sakrättsligt skydd gentemot 
tredje. Anspråk kan såldes i dessa fall endast göras gällande mot motparten.16 
 
Framställningen kommer fortsättningsvis inte att beröra de sakrättsliga momentet rörande fast 
egendom och Jordabalken (1970:994) (JB).  Köp av lösöre som kan erhålla sakrättsligt skydd 
kan förekomma, i andra situationer mer än rent kommersiella, exempelvis mellan konsument 
och näringsidkare. Sådana konsumentförhållanden är vidare avgränsade i arbetet. Vad avser 
begränsningar för ett återtagandeförbehålls sakrättsliga giltighet, såsom sammanblandning, 
förstörd lös egendom och nämns och förklaras endast kortfattat. Vidare redogörs inte grundligt 
för den lagstiftade reglering som ändå återfinns i de olika rättsområden där sakrätten, men 
främst obligationsrätten verkar.  
 
Vad avser de hinder som föreligger i fråga om återtagandeförbehållets sakrättsliga verkan är 
arbetet avgränsat mot djupare diskussion för övriga hinder förutom regeln om 
förfogandemedgivande samt vidareförsäljning. Därmed kommer arbetet inte heller att belysa 
SOU 2015:18 Lösöreköp och registerpant, avseende traditionsprincipens önskvärda övergång 
till avtalsprincipen eller ej. Analys kommer inte föras avseende förslaget och dess eventuella 
effekter.  För företagshypotek och företagshypoteksinnehavare vad avseende giltiga 
återtagandeförbehåll som är en risk för hypoteket, behandlas inte vidare i arbetet. Ofta utgörs 
underlaget för hypoteket av varulager. Vid kommissionsavtal och vid separationsrätt kan 
leverantörerna återta den egendom som då är del av företagshypoteket.17   
 

                                                
16 Hessler, H., Allmän sakrätt s. 14. 
17 SOU 1988:63 s. 85f. 
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Arbetet är vidare avgränsat från den internationella sakrätten och dess rättsliga reglering vilket 
annars är intressant, då återtagandeförbehåll i andra europeiska rättsordningar har en starkare 
ställning än i enlighet med svensk rätt. Med tanke på en strak gränsöverskridande handel och 
fördelar som kan komma med en harmoniserad reglering, borde kanske Sverige göra ett 
närmande till att anpassa rätten till vad som gäller i andra jämförbara länder.18 Således kan det 
svenska systemet generera hindrande effekter på inom den internationella handeln.19 Vidare 
har även diskussion avseende ett internationellt samarbete förts. Experter inom området 
presenterade 2009 Draft Common Frame Of Reference (DCFR) som skulle tjäna som ett 
jämförelseunderlag och i vissa fall som beskrivning av vad som ska anses gälla.20 Ett 
internationellt samarbete skulle kunna främja den fria rörligheten inom unionen, då det ger alla 
stater samma förutsättningar inför upprättande av avtal och köp över gränser samt att det redan 
är många andra rättsordningar som har sakrätten lagstiftad. Arbetet kommer emellertid inte att 
vidare belysa det internationella samarbetet.  
 
Vad gäller arbetets komparativa del behandlas endast den norska rätten i förhållande till 
Panteloven och salgspanten. Någon vidare redogörelse, med hänsyn till den generella sakrätten 
kommer inte presenteras. Således kommer ingen djup komparation utföras av norsk sakrätt, 
dess historia, tillämpning eller vidare funktion. Vidare är arbetet avgränsat från övriga 
rättsordningar där återtagandeförbehållet reglerats, så som tysk rätt och danks rätt som annars 
hade varit ett intressant föremål för jämförelse. Anledningen till förevarande avgränsning är på 
grund av den stora risken för misstolkning som kan uppkomma vid komparation av rättsordning 
med främmande språk.  

1.4 Metod 
För att uppnå arbetets syfte har flera metoder tillämpats, emellertid har den rättsdogmatiska 
metoden genomgående använts i arbetet för att besvara arbetets syfte samt frågeställningar.  
Nedan presenteras och beskrivs de metoder som tillämpats.  

1.4.1 Rättsdogmatisk metod  
Den rättsdogmatiska metoden har till syfte att systematisera och tolka gällande rätt.21 För 
rättsdogmatikens systematisering avses främst identifiering av samband, likheter och principer. 
Beskrivningen bygger vidare på systematiseringen. Inom rättsvetenskapen är den 
rättsdogmatiska metoden vanligt förekommande, då det är den metod som ofta tillämpas för att 
ta sig an ett rättsligt problem. Som nämnt är syftet med denna metod att fastställa gällande rätt 
(de lege lata) 22, definitionen av den rättsdogmatiska metoden har emellertid uppfattningen av 
att stå för ovilja till förnyelse i förhållande till uppfyllandet av metodens syfte. Andra anser 
ändock att metoden trots att den kan anses vara bunden till strikta förhållningsregler ändå ger 
utrymme för fri argumentation.23 Det finns även de som helt tar avstånd för vad som är att anse 
som ”rättsdogmatisk metod” i förhållande till fastställande av gällande rätt. Hellner menar att 
rättsdogmatiken eller ”den egentliga rättsvetenskapen” är missvisande, eftersom 
rättsvetenskapen är mer skiftande och att det inte finns en på förhand formel för att fastställa 

                                                
18 Prop. 2008/09:88, s. 83.  
19 Frank, J., Leverantörers rätt till osålt varulager – är det dags att avskaffa den så kallade förfoganderegeln vid 
uppställt äganderättsförbehåll?, JP 2/2016, s. 298. 
20 Herre, J., DCFR och svensk rätt, SvJT 2010, s. 938.  
21 Peczenik, A., Juridikens allmänna läror, SvJT 2005 s. 249.  
22 Sandgren, C., Rättsvetenskap för uppsatsförfattare, s. 43. 
23 Sandgren, C., Vad är rättsvetenskap?, s. 117f,  s.121.   
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gällande rätt.24 Agell delar till viss del Hellners resonemang avseende det faktum att 
rättsvetenskapens viktigaste uppgift är att fastställa gällande rätt.25 Agell menar  att begreppet 
konstruktiv rättsvetenskap förklarar rätten på ett bättre sätt, då den går utöver vad den 
rättsdogmatiska metoden tillåter.26 
 
Definitionen av vad som innefattas i begreppet gällande rätt är något stridigt och oprecis. Vissa 
menar att gällande rätt uppnås inom ramen för den rättsdogmatiska metoden, utifrån det så 
kallade inifrånperspektivet.27 Andra hävdar att den rättsdogmatiska metoden och gällande rätt 
kan fastställas med tillämpning av källor, även utanför rättskälleläran för att söka ideala 
lösningar. Detta synsätt kan tyda på en mer fri tillämpning av metoden för att finna nya svar 
samt arbeta mot en förbättring.28 Vad som innefattas i fastställandet av gällande rätt i 
förhållande till den rättsdogmatiska metoden är som utgångspunkt lagstiftning, rättspraxis, 
lagförarbeten och rättsvetenskaplig litteratur.29 Emellertid pågår debatten och vissa menar 
att ”gällande rätt” inte existerar som ett oberoende fenomen. Vidare kan ifrågasättas huruvida 
rättsdogmatikern kan studera gällande rätt, om den inte existerar. Svaret torde vara att i fråga 
om gällande rätt studeras, följer utövaren allmänt accepterade juridiska argument som 
sedermera når ett resultat som betecknas som gällande rätt.30 För att nå gällande rätt kvarstår 
då frågan vilka rättskällor som är att anse som allmänt accepterade. Peczenik framhåller att 
gällande rätt i teorin borde vara samma som innehållet i lagboken, vidare anför han att ett sådant 
tillvägagångsätt skulle vara ofullständigt, med tanke på oskrivna rättsregler, där lagboken inte 
ger några besked. Således vid fastställandet av gällande rätt bör även andra rättsregler utöver 
lagboken tillämpas så som förarbeten, prejudikat samt i viss mån sedvanerätten.31  
 
Precis som begreppet gällande rätt, kantas även rättskälleläran av viss osäkerhet på så vis att 
det råder en uppfattning att rättskälleläran är en ”undflyende företeelse med skiftande 
innebörd”. Det föreligger fyra officiella uppfattningar vilka är, den lära som HD (Högsta 
domstolen) tillämpar, den lära som i doktrin anges vara gällande rätt, den hierarkiska 
rättskälleuppfattningen och den lära som tillämpas i första instans.32 Peczenik menar att de 
rättskällenormer som i ingår i den rättsdogmatiska metoden och den juridiska argumentationen 
är rättskällor som ska, bör respektive får beaktas. De rättskällor som ska beaktas avser lagar 
och andra föreskrifter även sedvänjor och avtal kan gå under denna kategori, rättskällorna är 
även bindande. Bör beaktas är prejudikat och lagars förarbeten samt vissa sedvänjor som är väl 
förankrade i samhället samt internationella konventioner, dessa rättskällor är inte bindande. De 
rättskällor som får beaktas är institutionella rekommendationer, domstolsbeslut av lägre 
instans, material som står i samband med lagstiftningen, den juridiska doktrinen, utländsk rätt 
med mera. Vidare anför Peczenik att sakskälens relevans inte grundar sig på källornas 
auktoritet utan på dess innehåll. Alltså är en rättskälla som får beaktas ändå tillåten i den 
juridiska argumentationen. Emellertid innehar en rättskälla som ska beaktas högre ställning i 
förhållande till de två andra och är viktigare, vilket innebär att de har starkare juridiskt 
auktoritetsskäl.33 Resonemangen avseende rättskällenormens hierarkiska ställning har även 
framförts av Lehrberg som menar på att rättskällor är bundna respektive fria. De bundna består 
                                                
24 Hellner, J., Metodproblem i rättsvetenskapen, s. 22f. 
25 Hellner, J., Metodproblem i rättsvetenskapen, s. 27. 
26 Agell, Rationalitet och värdering i rättsvetenskapen, SvJT 2002, s. 246f.  
27 Sandgren, C., Vad är rättsvetenskap?, s. 117f.  
28 Jareborg, N., Rättsdogmatik som vetenskap, SvJT 2004, s. 4.  
29 Jareborg, N., Rättsdogmatik som vetenskap, SvJT 2004, s. 8. 
30 Sandgren, C., Vad är rättsvetenskap?, s 120. 
31 Peczenik, A., m.fl., Juridisk argumentation, s. 24.  
32 Sandgren, C., Vad är rättsvetenskap?, s 120.  
33 Peczenik, A., m.fl., Juridisk argumentation, s. 144-149.  
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av argument som bestäms av rättsliga normer och de fria består av övriga. Vidare skiljs mellan 
auktoritativa argument som kommer till uttryck av lag, förarbete och prejudikat, varav övriga 
hör till de som tar sitt uttryck i den juridiska doktrinen. Lehrberg anför vidare att det är 
väsentligt att rättskällornas auktoritativa ställning beaktas vid rättstillämpningen.34  
 
Det som kan fastslås är att det råder delade uppfattningar av vad som är att anse som 
rättsdogmatisk metod, dess innehåll och syfte. Kritiken riktar sig främst mot den strikta 
tillämpningen av rättskällor, som gör att metoden blir snäv och därmed även till viss del 
ovetenskaplig. Sakrätten utgör som tidigare nämnt ett oreglerat rättsområde i svensk rätt. 
Således uppstår svårigheter då det inom sakrätten ofta saknas lagstiftning som kan ligga till 
grund för bedömning av gällande rätt i förhållande till rättskällelärans hierarki och för den 
juridiska argumentationen. Det är vidare praxis som utvecklats och arbetats fram under lång 
tid, som utgör det bedömningsunderlag som tolkas då gällande rätt ska fastställas.35 Arbetets 
syfte är att utreda för gällande rätt avseende återtagandeförbehållets sakrättsliga giltighet. 
Vilket analyseras i enlighet med den rättsdogmatiska metoden och för rättskällor som ska 
beaktas. Trots att metoden har erhållit kritik anses den vara passande för besvarandet av 
arbetets syfte samt frågeställningar i förhållande till systematisering och tolka av gällande rätt. 
En brist inom sakrätten är att de flesta lagregler som finns är obligationsrättsliga, medan 
förbehållens giltighet är sakrättsliga, vilka lagreglerna inte gäller.36 Därav är det av vikt att 
analysera de förarbeten och praxis där återtagandeförbehållets sakrättsliga verkan behandlas. 
Av den anledning att rättsområdet inte är lagstadgat, har debatten i doktrinen fått stor betydelse 
då rättsområdet kantas av osäkerhet.  
 
Den rättsdogmatiska metoden utgör en av tre metoder som tillämpats för att besvara arbetets 
syfte samt frågeställningar, emellertid har metoden varit den främsta i förhållande till den 
analys som gjorts av förarbeten, praxis och doktrin. Därmed är den rättsdogmatiska metoden 
en lämplig metod för detta arbete. Arbetet utgår vidare från den teori som ger rättsdogmatiken 
större utrymme för fri argumentation även vid bearbetandet av rättskällor som enligt 
rättskällehierarkin inte står högst. Utgångspunkt tas istället utifrån rättskällans innehåll och inte 
dess auktoritet som Peczenik framförde.  

1.4.2 Rättsanalytisk metod  
Eftersom arbetet har till syfte att utreda huruvida nuvarande reglering är tillfredställande eller 
ej, har även en rättsanalytisk metod tillämpats. Metoden är något friare än vad den dogmatiska 
kan anses vara. Av den rättanalytiska metoden ger utrymme för analys av rätten snarare än att 
fastställa gällande rätt. En analytisk metod tillåter ett friare val av källor och syftar mer på den 
rättsvetenskapliga argumentationen samt att det inte alltid krävs ett ”rätt svar” eller ”bäst svar” 
på de rättsliga problem som arbetet ställs inför. Metoden är i detta arbete ett komplement till 
bland annat den rättsdogmatiska metoden då arbetets syfte till stor del ämnar att fastställa 
gällande rätt i förhållande till ett återtagandeförbehålls sakrättsliga giltighet. Vidare är syftet 
också att analysera och eventuellt kritisera rätten, vilket en rättsanalytisk metod tillåter. 
Argumentation utifrån rättssäkerhet samt jämförelser med utländsk rätt är vanligt 
förekommande inom den rättsanalytiska metoden. Metoden ger även utrymme för annat 
material, så som avgörande från lägre instanser eller utländsk rätt som är en del av detta 
arbete.37  

                                                
34 Lehrberg, B., Praktisk juridisk metod, s. 109.  
35 H-Persson, A., Förbehållsklausuler, s. 38.  
36 H-Persson, A., Förbehållsklausuler, s. 48f. 
37 Sandgren, C., Rättsvetenskap för uppsatsförfattare, s. 45ff. 
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1.4.3 Komparativ metod  
Arbetet består därmed också av en komparativ framställning av norsk rätt. En komparativ 
metod är passande inom sakrätten då rättsordningarna på många sätt ser olika ut. Det är av 
intresse att analysera likheter respektive skillnader i länders rättsliga system. Vissa 
rättsordningar har en regel lagfäst, medan en annan reglerar en liknande regel av praxis.38 En 
definition av vad som är komparativ rättskunskap är svår eftersom det föreligger olika 
tolkningar inom begreppets innebörd. Emellertid kan den komparativa metoden förstås som en 
jämförelse av olika rättssystem med syfte att redogöra för likheter samt skillnader, vidare 
bearbetning av resultaten samt behandling av de metodologiska problem som kan uppkomma.39 
 
En komparativt funktionell metod är inte dogmatisk utan probleminriktad och fokuserar på 
faktiska situationer. Inledningsvis ska den främmande rätten rent funktionellt presenteras för 
att sedan sättas in i en kontext, vilket sedermera ställs i relation till den eller de andra valda 
rättsordningarna. Därefter kan en analys framställas utifrån de likheter respektive skillnader 
samt hur de tjänar funktionen.40 Den komparativa metoden kräver således ett uttänkt syfte, 
vilket kan vara en simpel utblick av den främmande rättsordningen som kastar ljus över den 
svenska och pekar på väsentliga argument för den frågeställning arbetet ämnar att svara. 
Komparationen kan också vara en jämförelse med krav på en grundlig redogörelse för gällande 
rätt. Således kan komparationer skilja sig åt. Arbetets komparativa del är i enlighet med den 
första, alltså att genom ren kortfattad redogörelse av den norska salgspanten, utan att göra 
någon djupgående redogörelse för vad som utgör gällande rätt, där ett mer begränsat bearbetat 
material krävs.41 En jämförelse av ett annat lands rättsordning kan i många fall vara passande 
för att ge bättre förståelse för den egna rättsordningen och den kan ses på ett kompletterande 
sätt med en annan synvinkel och med viss distans.42 Genom jämförelse av den norska 
salgspanten gavs i analysen större förståelse till varför Sverige valt att inte lagstifta den 
sakrättsliga rättigheten.  
 
Med tillämpning av en komparativ metod kan således olika länders rättsliga system och resultat 
vägas mot varandra. Ett komparativt perspektiv tillämpas i arbetet för att ge en alternativ 
lösning till återtagandeförbehållets framtida ställning med utgångspunkt i det lands 
rättsordning komparationen avser.43 Framställningen av den norska rätten och salgspant avser 
främst en deskriptiv del med syfte att belysa salgspanten och kort redogöra för gällande rätt. 
En komparativ metod innefattar ofta en problemframställning eller förslag på lösning av ett 
rättsligt problem på den främmande rätten.44 En sådan framställning kommer endast göras i 
begränsad omfattning, eftersom ett av arbetets delsyften är att analysera huruvida det kan anses 
vara eftersträvansvärt med en liknande reglering såsom den norska salgspanten.  
 
Vid jämförelse av utländsk rätt är det viktigt att ha i åtanke att rättsordningar kan se och vara 
uppbyggda på olika sätt, vilket kan generera svårigheter i det faktiska utförandet, även begrepp 
och termer skiljer sig många gånger åt. Således kan det vara bättre att istället föra en 

                                                
38 Sandstedt, J., Komparativ sakrätt- ett pedagogiskt försök, s. 270.  
39 Bogdan, M., Komparativ rättskunskap, s. 18. 
40 Sandstedt, K., Sakrätten, Norden och europeiseringen, s. 49f. 
41 Sandgren, C., Rättsvetenskap för uppsatsförfattare, s. 54. 
42 Bogdan, M., Komparativ rättskunskap, s. 27f. 
43 Strömholm, S.,  Användning av utländskt material i juridiska monografier- Några anteckningar och förslag, 
SvJT 1971, s. 251f.  
44 Strömholm, S.,  Användning av utländskt material i juridiska monografier- Några anteckningar och förslag, 
SvJT 1971, s. 253.  
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komparation av rättsliga funktioner än rättsliga begrepp.45 Utländsk rätt i form av författningar, 
domstolsavgöranden, förarbeten med mera ska behandlas på samma sätt som i ursprungslandet. 
Vilket leder till att tillämparen av komparativ metod måste respektera det system och hierarki 
som råder i det främmande landet.46 Den norska rättsordningen är till stor del lik den svenska 
vad kommer till uppbyggnad och även avseende juridiska begrepp. Vilket leder till färre 
tolkningsfel i framställningen.  
 
För tillämpningen av metoden kan ifrågasättas huruvida den faktiska bearbetningen i 
verkligheten utgör en komparation. Bedömningen grundar sig på vilket sätt den främmande 
rättsordningen behandlas i arbetet. I fråga om mindre inslag från andra rättsordningar bör fråga 
ställas om vilken funktion som det främmande materialet utgör samt om  komparationen 
medför något förnuftigt syfte. Gränsdragningen kan vara svår, men det är viktigt att vid en 
komparation vara införstådd med vilket behandlingssätt samt hur framställningen ska gå till.47 
Den komparativa metoden har tillämpats under långt tid och har använts vid bearbetning av 
rättsordningar, emellertid har metoden legat till grund för misstro bland juristerna. Metoden 
har varit föremål för jämförelser med syfte att legitimera det egna landets förehavanden.48 Vid 
den juridiska framställningen i fråga om en komparativ metod delas utförandet ofta in i dels, 
en deskriptiv del samt en del avseende problembehandling. Vidare görs en gränsdragning för 
metodens syfte, vissa avser komparativa framställningar medan andra utgör en underordnad 
roll för den rättsordning komparationen är gjort.49 Den komparativa framställningen är 
värdefull inom forskningen och ger många gånger positivt resultat då möjlighet ges till att testa 
ett fall, fenomen, rättsligt problem eller rättslig lösning. Det utländska materialet passar således 
i bearbetningen då det är en ytterligare kunskapskälla.50 Emellertid kräver metoden goda och 
omfattande kunskaper för den rättsordning framställningen har till avsikt att bearbeta.51 Även 
kunskaper om den egna rättsordningen är en förutsättning för en korrekt komparation. Vidare 
problem som kan uppkomma inom förevarande metod är att utövaren direkt applicerar 
inhemska principer, begrepp, rättsinstitut och tolkningsmetoder i den utländska rätten, vilket 
kan leda till misstolkning och felbedömningar. Något enklare kan det vara vid jämförelser med 
rättsordning som är nära besläktad med den egna rättsordningen.52 Vid val av rättsordning 
ansågs den norska rätten ur denna synvinkel vara passande då den till stor del liknar vår samt 
att risk för språkliga misstolkningar är betydligt mindre.  
I arbetet har, som ovan presenterats både en rättsdogmatisk, rättsanalytisk samt en komparativ 
metod använts. Frågan som uppkommer är vidare om rättsdogmatikens huvudsakliga syfte, att 
genom tillämpning av rättskälleläran fastställa gällande rätt, främjas av en eller flera 
kompletterande metoder. Främmande juridisk material bör kunna bidra till att syftet 
förverkligas i begränsad omfattning. Den komparativa metoden kan användas för att beskriva 
ett förfarande, i exemplifieringar samt som jämförelsepunkter i ett de lege ferenda-
resonemang.53 Därmed är tre metoder som ovan presenterat passande för detta arbete på så vis 
att de i sig själva, men också gemenast uppfyller arbetets syfte och besvarar det 
frågeställningar.     
                                                
45 Sandgren, C., Rättsvetenskap för uppsatsförfattare, s. 54. 
46 Bogdan, M., Komparativ rättskunskap, s. 44.  
47 Strömholm, S., Har den komparativa rätten en metod?, SvJT 1972, s. 457.  
48 Strömholm, S., Har den komparativa rätten en metod?, SvJT 1972, s. 457. 
49 Strömholm, S.,  Användning av utländskt material i juridiska monografier- Några anteckningar och förslag, 
SvJT 1971, s. 251.  
50 Strömholm, S., Har den komparativa rätten en metod?, SvJT 1972, s. 458. 
51 Strömholm, S.,  Användning av utländskt material i juridiska monografier- Några anteckningar och förslag, 
SvJT 1971, s. 252.  
52 Bogdan, M., Komparativ rättskunskap, s. 40f. 
53 Strömholm, S., Har den komparativa rätten en metod?, SvJT 1972, s. 461. 
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1.5 Material  
Vid författande av ett vetenskapligt arbete förutsätts att författaren söker, identifierar, samlar 
in, värderar, dokumenterar och utnyttjar det material som arbetet avser bearbeta.54 Vad avser 
det material som valts att användas i arbetet, utgör den främsta delen doktrin och rättspraxis. 
Av de praxis som framställs i arbetet består bedömningen både av äldre, men också mer 
moderna avgöranden uteslutande från högsta instans. Vidare har även SOU 1988:63, prop. 
2008/09:88 samt motion 1993/94:L904 använts då det har diskuterat huruvida 
förbehållsklausuler ska lagfästas eller ej. Slutsatsen av nyssnämnda utlåtanden blev att någon 
reform i då inte behövdes. Vilket leder till den naturliga förklaringen varför inte lagstiftad 
reglering används i arbetet i en tillfredsställande mån, alltså av den anledningen att någon 
systematiserad reglering till stor del inte finns inom sakrätten. Förvisso återfinns viss 
lagstiftning i bland annat Lag 1978:599) om avbetalningsköp (AvbetKöpL) och 
Konsumentkreditlag (1992:830) (KkrL), men som då reglerar återtagandeförbehållets 
obligationsrättsliga verkan, vilket arbetet inte har till syfte att redogöra för. De praxis som finns, 
utgör som tidigare nämnt den främsta regleringen inom sakrätten och avseende 
återtagandeförbehåll. Eftersom lagstiftning ofta saknas inom sakrätten och rättspraxis utgör 
bedömningen för hur praktikerna ska tolka rättsläget, har ett klimat för tolkningsdiskussioner 
öppnats upp i doktrin.  
 
Den doktrin som utgör den främsta delen av uppsatsens framställning är av framstående jurister 
inom sakrätten däribland Håstad, Sakrätt avseende lös egendom, Hessler, Allmän sakrätt, 
Millqvist, Sakrättens grunder, H-Persson, Förbehållsklausuler: en studie om en säkerhetsrätts 
nuvarande och framtida studie. Vidare har rättsvetenskapliga artiklar skrivna av bland annat 
Frank, Leverantörers rätt till osålt varulager – är det dags att avskaffa den så kallade 
förfoganderegeln vid uppställt äganderättsförbehåll? beaktats vid skrivandet av detta arbete. I 
artikeln för författaren resonemang för huruvida en reform för återtagandeförbehållet bör ske 
eller ej. Som nämnt har föreligger ett klimat inom doktrinen där förbehållets ställning i svensk 
rätt diskuterats under lång tid. För att kunna göra en korrekt redogörelse för 
återtagandeförbehållet, dess ställning och påverkan, har både äldre och mer modern doktrin 
bearbetats. De senaste åren har det inte skett någon förändring  på området förutom SOU 
2015:18 Lösöreköp och registerpant, betänkandet förespråkade bland annat att vid lösöreköp 
överge den sakrättsliga traditionsprincipen till förmån för avtalsprincipen vilken inte berörs 
närmare i detta arbete. Således får äldre doktrin anses som legitim i relation till den 
framställning som utförs, Emellertid har ett kritiskt förhållningssätt till arbetets valda källor 
genomgående beaktats i författandet av detta arbete.  
 
Vad avser det valda material för arbetets komparativa del, har norsk lagstiftning, propositioner 
samt rättspraxis bearbetats för att redogöra för den norska rätten. Anledningen till valet av 
material grundar sig i den risk som föreligger, rörande misstolkning och fel beskrivning av vad 
som är att anse som gällande rätt. Vad som bör nämnas i sammanhanget, är att det krävs goda 
kunskaper vid komparation av annat lands rätt. Det är således av stor vikt att bevara ett 
källkritiskt förhållningssätt till det material som används. För att ge en korrekt redogörelse för 
den norska rätten har således främst källor från rättskälleläran tillämpats. Vilket i sin tur kan 
leda till att annat väsentligt material inte bearbetats. Emellertid är syftet med jämförelsen att ge 

                                                
54 Sandgren, C., Rättsvetenskap för uppsatsförfattare, s. 33. 
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en övergripande inblick i norska salgspanten, för att ge inspiration till en kompletterande 
lösning i förhållande till det svenska återtagandeförbehållet.    

1.6 Terminologi  
Inom den svenska sakrätten avseende förbehållsklausuler föreligger ingen för alla specifik 
beteckning. Utan begrepp som “äganderättsförbehåll”, “hävningsförbehåll” samt 
“återtagandeförbehåll” figurerar inom området. Emellertid har det av HD i NJA 1975 s. 222 
fastställts att benämningen av förbehållet inte har någon betydelse i fråga om dess sakrättsliga 
giltighet.55 Således har ovanstående nämnda förbehåll samma rättsliga verkan. I arbetet 
kommer termen återtagandeförbehåll att användas eftersom det är den benämning som 
förespråkas av lagstiftaren 56samt för att vara konsekvent och tydlig i arbetet. Förutom i vissa 
referat exempelvis vid redogörelse av praxis, andra rättsordningar och internationella 
samarbeten kommer begreppet som i det specifika sammanhanget används att vidare begagnas 
i arbetet för korrekt framställning.   
 
Vad avser den norska rätten och “salgspant” vilket redogörs för i avsnitt 3.5, nämns begreppet 
“eiendomsforbehold”, vilket förstås som en motsvarighet till den svenska förbehållsklausulen.  

1.7 Disposition  
Arbetet består av sammanlagt fem kapitel, respektive kapitel är indelad i avsnitt som 
presenteras av rubriker. För varje nytt kapitel finns en kortfattad inledande beskrivning för 
respektive kapitels syfte samt kapitlets innehåll. Det inledande kapitlet presenterar bakgrunden 
till ämnet vilket följs av problembeskrivning, arbetets syfte, frågeställningar, avgränsningar 
samt en redogörelse för arbetets tillämpade metod där också använt material framförs. Det 
inledande kapitlet innefattar även en redogörelse för återtagandeförbehållets terminologi.  
 
Arbetets andra kapitel är deskriptivt och redogör för de grundläggande teoretiska 
utgångspunkterna för den svenska sakrätten, äganderätten samt förbehållsklausuler. Kapitlets 
huvudsakliga syfte är att ge läsaren en inblick i ämnet för bättre förståelse för arbetets 
kommande kapitel.  
 
Det tredje kapitlet består av en redogörelse för återtagandeförbehållets reglering och funktion, 
giltighet jämte hinder för återtagande. I det tredje kapitlet presenteras även regeln om 
förfogandemedgivande vilken förklaras av praxis. förklaring av liknande avtalskonstruktioner 
som visat sig fungera som ett försök att undvika reglerna kring återtagandeförbehållets 
begränsningar. Vidare i kapitel tre framställs arbetets utländska rätt, jämförelsen belyser den 
norska salgspanten. Syftet med framställningen är att ge en inblick en kompletterande lösning 
avseende reglering.  
 
Arbetets fjärde kapitel har till syfte att redogöra för de ställningstaganden för huruvida ett 
avskaffande av regeln om förfogandemedgivande eller ett utvidgat återtagandeförbehåll är en  
eftersträvansvärd lösning. I kapitlet kommer fördelar respektive nackdelar framställas.  
 

                                                
55 NJA 1975 s. 222.  
56 SOU 1988:63 s. 66. 
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Det femte kapitlet utgör arbetets analys och slutsats och har till syfte att knyta samman de 
resultat som kan fastställas av arbetets frågeställningar samt förslag på framtida forskning inom 
ämnet.  
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2  Svensk sakrätt  

2.1 Inledning  
Syftet med detta kapitel är att redogöra för sakrättens grundläggande bakgrund, begrepp och 
terminologi, tolkning och tillämpning. Detta kapitel kommer kortfattat skildra sakrätten ur ett 
historiskt perspektiv, men också i förhållande till den nutida rätten. Vidare redogörs i detta 
kapitel för äganderätten samt förbehållsklausuler. Kapitlets huvudsakliga syfte är att ge en 
inblick och förståelse för arbetes kommande kapitel.  

2.2 Sakrättens historia  
Sakrätten har ett långt historiskt arv och sträcker sig tillbaka till den tidiga romerska och 
germanska civilrätten. I den romerska rätten gjordes skillnad på sakrätt som gällde mot alla och 
envar avseende egendom och obligationsrätt eller fordringsrätt, som endast gällde mellan två 
parter som stod i rättslig relation till varandra. Egendomen kunde bara göras gällande gentemot 
den andra parten. Historiskt sett är sakrätten att anse som en strikt avgränsad disciplin, i det 
hänseendet att endast vissa rättigheter kunde vara betingade med sakrättsligt skydd. Dessa 
rättigheter avsåg lös egendom, äganderätt, panträtt och retentionsrätt. Särskilt viktigt var att 
nya sakrätter inte kunde skapas på egna initiativ.57  
 
Förståelsen av sakrättens syfte i svensk rätt kan idag definieras som en viss typ av 
konfliktsituation mellan enskilda parter.58 Emellertid är sakrätten uppbyggd på samma system 
som på den romerska och germanska tiden, vad som omfattas av sakrätt är fortfarande strikt 
och nya rätter kan inte uppkomma utan lagstiftning eller en eventuell prövning av HD. 
Emellertid har viss förändring skett och idag omfattas tredjemanskonflikter och nyttjanderätt 
för lös egendom i olika hänseenden även av sakrätt. På senare tid har även en internationell 
utveckling skett, då sakrätten till stor del är harmoniserad inom Europeiska unionen (EU), 
vilket främjar en ökad ekonomisk rörlighet på marknaden.59 

2.3 Sakrätt i modern tid 
För gemene man säger kanske inte begreppet sakrätt särskilt mycket, det finns inte någon 
lagenlig definition av begreppet och rättsområdet är komplicerat. En beskrivning av sakrätt kan 
trots det förklaras som ett anspråk om skydd mot tredje man, vilket innebär att 
förbehållsklausuler avseende viss individualiserad egendom tas in i avtalet.60 Vad som vidare 
definierar sakrätten är särskilda rättigheter utrustade med hög grad av sakrättsligt skydd. Frågor 
avseende ägande och överlåtelse av egendom är väsentliga då det kommer till 
tredjemansskyddet.61 En konkret definition av vad som utgör sakrätt har inte definierats av 
lagstiftaren, men den kan som tidigare nämnt, kännetecknas av den som arbetar med 
tredjemanskonflikter över egendom. Konflikten grundar sig i att två skilda från varandra 
oberoende subjekt som samtidigt gör anspråk på ett tredje subjekt. Denna typ av konflikt 
uppkommer främst inom omsättningsskydd i form av godtrosförvärv samt avseende 

                                                
57 Millqvist, G., Sakrättens grunder, s. 21.  
58 Millqvist, G., Sakrättens grunder, s. 17.  
59 Millqvist, G., Sakrättens grunder, s. 22.  
60 Henriksson, P., Sakrättens moment, s. 51. 
61 Hessler, H., Allmän sakrätt, s. 13.  



 

13 
 

borgenärsskydd i insolvensförfaranden. Således är sakrättens syfte att hantera dessa 
konflikter.62 
 
I fråga om reglernas tillämpningsområde är det viktigt att systematisera egendomen i 
egendomsslag. Därför kategoriseras egendom på fast egendom och lös egendom, för att få 
struktur på reglerna. Det blir även ett enklare system när kategorierna även innehåller 
underkategorier.63 Sakrätten har ett rykte om sig att vara svårtillämpad, oöverskådlig och utan 
någon som helst systematik. Anledningen kan vara för att det inte finns något sammanhängande 
regelverk och att den endast framgår av praxis.64 Brister inom rättsområdet har genererat försök 
till förändring genom utredningar, men som på grund av ändrade ekonomiska förhållanden inte 
kunnat resultera i någon förändring därför präglas också sakrätten av stagnation och 
ineffektivitet.65  
 
Sakrätten med utgångspunkt i det lagtekniska hänseendet, består till stor del av bedömning 
utifrån tre rekvisit som ska vara uppfyllda för att reglerna rättsföljden ska inträda. De tre 
rekvisiten är vilken typ av egendom som avses, vilken typ av transaktion samt vilket sakrättsligt 
moment som ska vara uppfyllt.66 Vid försäljning av viss individuell egendom kan säljaren föra 
in förbehållsklausuler i kontraktet. Köp med återtagandeförbehåll är då det föreligger ett 
partsförhållande som ger parterna ömsesidiga förpliktelser och anspråk. 67 A säljer en lös 
egendom till B mot avbetalning och med förbehåll om att A har rätt att återta egendomen, om 
B inte fullföljer sin del av avtalet. Vilket kan vara om B inte betalar alls eller inte betalar i tid.68  
 
Det föreligger ett starkt samband mellan sakrätt och insolvensrätt då det ofta är ett 
konkursutbrott eller en utmätningsförfattning som gör att en sakrättslig konflikt uppstår. Det är 
många gånger effektivt att i avtalet införa förbehåll då det säkrar A:s rätt till egendomen 
gentemot B i konkurs och i fall C som tredje man, gör anspråk på egendomen. Emellertid 
innebär exempelvis inte ett återtagandeförbehåll i avtalet automatiskt att det är giltigt.69 Det är 
praxis på rättsområdet som utgör den främsta reglering som finns avseende frågan om 
förbehållsklausulernas erkännande, sakrättslig giltighet samt begränsningar och 
förutsättningar. Sakrätten har genom årens gång erhållit en hel del kritik för de brister som 
finns, bland annat för att den anses som svårtillämpad. En anledning till problemen kan vara 
att det inte är tillräckligt med endast praxis som reglering på ett komplext rättsområde, det blir 
helt enkelt inte lätt att göra en anpassad och tidsenligt tolkning och bedömning över rättsläget.70  

2.4 Äganderätt i svensk rätt  
Inom juridiken talas det ofta om olika rättigheter, såsom äganderätt, panträtt och nyttjanderätt. 
Dessa begrepp och dess innebörd ändrar sig med tidens gång, sammanfattningsvis kan 
rättigheten förklaras som befogenheter som den aktuella rättsordningen ger innehavaren av 
rättigheten. För ett förmögenhetsföremål är äganderätten den mest fullständiga rättighet, som 
rättstekniskt uttryckt är negativt och definieras genom att ägaren får utnyttja sin egendom som 
                                                
62 Millqvist, G., Sakrättens grunder, s. 17f.  
63 Millqvist, G., Sakrättens grunder, s. 34.  
64 Håstad, T., Lagstiftnings- och forskningsbehov inom sakrätten, SvJT 1988 s. 225. 
65 Håstad, T., Lagstiftnings- och forskningsbehov inom sakrätten, SvJT 1988 s. 225f; H-Persson, A., 
Förbehållsklausuler, s. 38. 
66 Millqvist, G., Sakrättens grunder, s. 23. 
67 Hessler, H., Allmän sakrätt s. 8.  
68 Zetterström, S., Sakrättens fyra huvudfall, s. 59.  
69 Zetterström, S., Sakrättens fyra huvudfall, s. 19f.  
70 H-Persson, A., Förbehållsklausuler, s. 38.  
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han eller hon vill, bortsett från begränsningar i avtal eller lag.71 Vidare kan den som överlåter 
en egendom förbehålla sig nyttjanderätten till den, genom exempelvis testamente eller 
förbehåll.72  
 
Äganderätten spelar en central roll i det sakrättsliga regelsystemet. Frågan om vem det är i som 
har äganderätten i visst sammanhang, men också vad det faktiskt innebär att inneha äganderätt. 
Sakrätten som sådan handlar till stort om den civilrättsliga innebörden i begreppet äganderätt.73 
Att definiera begreppet äganderätt är svårt då det är en sådan inom juridiken “det beror på” 
situation. Äganderätten ter sig annorlunda beroende på i vilket sammanhang den befinner sig, 
vilken innebörd den har samt vilken typ av egendom som avses. Sakrätten återfinns i flera olika 
typer av förfaranden spridda över olika rättsområden. Det kan vara brottsliga förfaranden med 
frågor som avser egendom, stöld eller skadegörelse samt äganderätt i förhållande till 
civilrättsliga rättshandlingar mellan enskilda. Äganderätt avseende fast eller lös egendom med 
koppling till immaterialrättsliga eller upphovsrättsliga rättigheter. Svensk rätt innehåller inte 
någon allmännyttig definition av vad som är äganderätt, utan den är en fysisk kärna och 
substans.74 Ändock är äganderätten en för oss grundläggande juridisk form avseende saker. 
Äganderätten ligger i grunden av de förmögenhetsrättsliga reglerna, då det alltid måste finnas 
en äganderätt för lös egendom som läggs till grund för förfogande i förmögenhetsrättsligt 
hänseende.75 

2.4.1 Den dynamiska sakrätten 
Vad som avses i fråga om den dynamiska sakrätten är den reglering som förutsätter att en 
transaktion av något slag ägt rum, vilken omfattas av omsättningsskyddet samt 
borgenärsskyddet. Begreppet kan förstås som att det är grunden till att en rättshandling uppstår, 
den utlösande omständigheten, som på ett eller annat vis leder till påverkan av rätten till en lös 
egendom. Förfarandet ger vidare upphov till ett kolliderande anspråk på egendomen.76 

2.4.2 Den statiska sakrätten  
Vid ett dynamiskt skydd förutsätts också ett statiskt skydd, vilket består av att ett blandat antal 
rättsregler som främst syftar till äganderätten och hur den kan tillgodogöras. Däribland bör 
nämnas att det grundlagsfästa egendomsskyddet återfinns i 2 kap. 15 § Regeringsform 
(1974:152) (RF), straffrättens reglering avseende tillgreppsbrott, stöld med mera återfinns i 8 
kap. Brottsbalk (1962:700) (BrB), i 4 § i lag (1990:746) om betalningsföreläggande och 
handräckning (LHB), angående återställande av rubbad besittning samt 15 kap. 2 § 
Rättegångsbalk (1942:740) (RB).77 

2.5 Förbehållsklausuler  
Vid försäljning och upprättelse av avtal ligger det i säljarens intresse att erhålla betalning för 
den egendom försäljningen avser.78 Förbehållsklausuler uppfyller således ett syfte då säljaren 
ges en säkerhet i form av en säkerhetsrätt gentemot köparen. Förbehållet har dels ett statisk, 
                                                
71 Håstad, T., Sakrätt avseende lös egendom, s. 22f. 
72 Hessler, H., Allmän sakrätt, s. 42f.  
73 Millqvist, G., Sakrättens grunder, s. 25.  
74 Millqvist, G., Sakrättens grunder, s. 24.  
75 Hessler, H., Allmän sakrätt, s. 44.  
76 Millqvist, G., Sakrättens grunder, s. 20.  
77 Millqvist, G., Sakrättens grunder, s. 20. 
78 H-Persson, A., Förbehållsklausuler, s. 30. 
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men också ett dynamiskt skydd. Denna rättighet kan innebära absolut sakrättsligt skydd 
gentemot köparens borgenärer som gör anspråk på egendomen.79 Förbehållsklausuler räknas 
som en säkerhetsrätt, vilket definieras som en rättighet för en borgenär att på “ ett i något eller 
flera hänseenden priviligierat sätt få använda egendomen för att förskaffa sig betalning”.80 
Ursprungligen förklarades återtagandeförbehållet att en säljare som uppställt 
återtagandeförbehåll “aldrig avsagt sig äganderätten”.81 
 
Varför en säljare är intresserad av att använda sig av en förbehållsklausul beror på dess 
funktion. Förbehållsklausuler delas vanligtvis in i två funktioner, den första reglerar 
säkerhetsrättens verkan vad avser partförhållandet mellan borgenär och gäldenär. Borgenärer 
kan då använda sig av säkerhetsrätten som påtryckningsmedel gentemot gäldenären för 
betalning av den fordran som borgenären innehar. Förbehållsklausulens betydelse är vidare att 
säljaren ges en möjlighet att hota köparen med att egendomen kommer återtas om betalning ej 
erläggs. Således är förbehållsklausuler ett effektivt sätt att bespara säljaren tid och pengar, då 
det avgörande i domstol vid återtagande sällan behövs.82  
 
Förbehållsklausul är ett samlingsnamn för olika typer av förbehåll så som bland annat, 
ägarförbehåll, hävningsförbehåll eller återtagandeförbehåll. Trots att terminologin skiljer sig 
åt, har förbehållen samma rättsliga verkan. Det är en historisk utveckling som legat till grund 
för att termerna trots samma rättsverkan idag betecknas på olika sätt.83 Fråga som kan ställas 
är då om det föreligger några skillnader dem emellan. Det har av HD prövats huruvida en 
säljare i köpekontraktet kan upprätta begränsningar i köparens förfoganderätt, utan att 
uttryckligen skriva vilket typ av förbehåll det rör sig om. I NJA 1975 s. 222 var det fråga om 
en bil som sålts vidare, även fast det av säljaren gjorts gällande en förbehållsklausul om 
återtagande av bilen vid utebliven betalning, inom överenskommen tid i köpekontraktet. HD 
fastställde i målet att säljaren upprättat ett giltigt förbehåll med avsikt att skydda säljaren från 
utebliven betalning och därmed bör generera samma skydd i förhållande till anspråk mot 
egendomen från tredje man som ett äganderättsförbehåll.84 Ett liknande mål är NJA 1982 s. 
312 där det var också var fråga om en bil som sålts vidare i strid med avtalet där det framgick 
att bilen skulle förvaras hos köparen tills full betalning erlagts. Sedermera sålde köparen bilen 
i strid med köpekontraktet, HD fastställde att ett giltigt förbehåll hade upprättats då en köpare 
har en omfattande undersökningsplikt och köparen i förevarande fall inte kunnat vara i god tro, 
bilen skulle därför överlämnas till säljaren trots att den var i tredje mans besittning.85 Av ovan 
presenterade avgöranden kan fastställas att det inte har någon betydelse på vilket sätt ett 
förbehåll formuleras i avtalet. Det är således inte helt tydligt vilket av förbehållen som vid ett 
särskilt avtal ska tillämpas. Systemet med olika termer för samma rättsverkan kan generera 
oklarhet för näringslivets kontrahenter i användningen av förbehållsklausuler och vad villkoren 
i faktisk mening innebär.86  
 
 

                                                
79 H-Persson, A., Förbehållsklausuler, s. 86. 
80 Hessler, H., Allmän sakrätt s. 51.  
81 Håstad, T., Sakrätt avseende lös egendom, s. 182.  
82 H-Persson, A., Förbehållsklausuler, s. 87f.  
83 H-Persson, A., Förbehållsklausuler, s. 412.  
84 NJA 1975 s. 222.  
85 NJA 1982 s. 312.  
86 H-Persson, A., Förbehållsklausuler, s. 412.   
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3 Återtagandeförbehåll i två rättsordningar  

3.1 Inledning  
Detta kapitel har till syfte att redogöra för det svenska återtagandeförbehållet, dess reglering 
och funktion. Vidare klargörs för regeln om förfogandemedgivande som framställs av en 
uppställning av ett flertal avgöranden från HD. Målen presenteras i kronologisk ordning och 
följs av en separat reflektion där HD:s resonemang sammanställs. Vidare framställs i detta 
kapitel också en förklaring av liknande avtalskonstruktioner som visat sig fungera som ett 
försök att undvika reglerna kring återtagandeförbehållets begränsningar. Avslutningsvis i 
förevarande kapitel, framställs arbetets utländska rätt, jämförelsen belyser den norska 
salgspanten. Syftet med framställningen är att ge en inblick en kompletterande lösning 
avseende reglering. 

3.2 Förbehåll och dess reglering  
I svensk rätt regleras förbehållsklausuler i ett antal skilda lagregler, främst inom den 
köprättsliga lagstiftningen såsom Köplag (1990:931) ( KöpL), KkrL, AvbetKöpL. Vidare 
reglering finns i JB, SjöL och Lag (1955:227) om inskrivning av luftfartyg (InskrivL). En brist 
inom regleringen är att lagarna mestadels avser obligationsrättsliga moment, är osystematiska 
och föråldrade. Emellertid har förbehållsklausuler i många avseenden störst betydelse inom 
sakrätten, vilket ovan nämnda lagar inte reglerar. Stor betydelse har därmed förarbeten och 
lagstadgande där förbehållsklausuler diskuteras, men den främsta regleringen avseende 
sakrättsliga förbehåll fastställs av praxis. På grund av oreglerat område och rättspraxis med stor 
betydelse har följderna blivit sämre förutsägbarhet och stabilitet inom sakrätten avseende 
förbehåll.87 

3.3 Äganderättsterminologin och funktionen  
Ägarförbehåll används vid köp på kredit för att ge säljaren en säkerhet i varan för fordringen 
på köpeskillingen. Metoden är som en försäkring och anses vara en billig och bekväm metod 
för att försäkra sig om att avtalsbrott inte sker. För att ägarförbehållet initialt ska anses som 
giltig krävs att det i köpekontrakten framgår att säljaren har en särskild företrädesrätt. Säljaren 
kan avtala om alternativa förbehåll såsom hävningsförbehåll som ger säljaren rätten att häva 
avtalet eller att genom återtagandeförbehåll förbehålla sig rätten att återta varan. Förbehållen 
har samma rättsliga innebörd som ägarförbehåll. Emellertid är återtagandeförbehåll den i 
lagstiftningen mest använda termen.88 Av praxis har framkommit att förbehållet till lösöre 
principiellt kan göras gällande mot tredje man. Vad som avses med anspråk gentemot tredje 
man torde förstås, med att säljaren får en säkerhetsrätt i den försålda varan.89  
 
Som tidigare nämnt genererar förbehållen samma rättliga verkan, emellertid bör en redogörelse 
ges för äganderättsterminologin. Ägarförbehållet är en säkerhetsrätt som kan förstås som en 

                                                
87 H-Persson, A., Förbehållsklausuler, s. 50f.  
88 Adlercreutz, A, Pfannenstill, M,. Finansieringsformers rättsliga reglering, s. 57.  
89 Helander, B., Kreditsäkerhet i lös egendom, s. 614.  
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typ av panträtt. Flera av de nordiska länderna har tagit steget med reform och har förbehållet 
lagfästa, se vidare den norska salgspanten i 3.5. Trots att den allmänna uppfattningen av 
förbehållets funktion är att säljaren erhåller en säkerhetsrätt, är emellertid en mer korrekt 
beskrivning att förbehållet ger både säljare och köpare en viss villkorad äganderätt till 
egendomen.90  
 
En förklaring till återtagandeförbehållets sakrättsliga verkan är att det är en metod som fyller 
en praktisk funktion i omsättningen inom omsättningslivet91 Den säkerhet som 
återtagandeförbehåll ger är unik och det finns få kompletterande metoder, som aktörerna kan 
välja som genererar samma skydd, avseende finansiering av varandra oberoende extern 
finansiering.92 Återtagandeförbehållet fyller därmed en viktig funktion, där som 
avbetalningshandeln samt leverantörskrediter står för en stor del av den totala kreditgivningen. 
Därmed främjar återtagandeförbehåll en mer praktisk omsättning på grund av möjligheten till 
säkerhet i krediterna. Detta fastställde HD i NJA 1980 s. 219, i fråga om ett 
äganderättsförbehåll och dess giltighet. HD fastställde i målet hovrättens dom (HovR), där 
framkom att “Med hänsyn till äganderättsförbehållets funktion som väsentligen en 
kreditsäkerhetsrätt, betingad av näringslivets intressen att underlätta omsättningen finner 
HovR:n att en sekundärt äganderättsförbehåll i regel bör godtas.” Ett sekundärt 
äganderättsförbehåll är i enlighet med målet ett äganderättsförbehåll som avtalas i andra hand 
efter att egendomen sålts vidare med säljarens medgivande och som gäller gentemot köparens 
nya borgenärer till fördel för den ursprunglige säljaren.93 
 
För ett sakrättsligt giltigt ägarförbehåll är det fördelaktigt med skriftligt köpekontrakt där 
förbehållet framgår, men det finns inget krav på skriftlighet. Vidare ska ägarförbehållet ha 
träffats i samband med köpet och senast vid tradition av varan och detta sker efter köpet. 
Emellertid går det inte att i efterhand säkra egendom genom ett ägarförbehåll.94 Ofta kan ett 
giltigt ägarförbehåll uppfattas som att äganderätten fortfarande ligger kvar hos säljaren tills 
betalning skett, emellertid är inte det korrekt. Rättsverkan av ett giltigt ägarförbehåll är istället 
att befogenheten att under vissa förutsättningar häva avtalet och i viss ordning återta varan. 
Genom ett sakrättsligt giltigt ägarförbehåll har säljaren en säkerhet dels gentemot köparen, men 
även gentemot köparens borgenärer. Köparen har således ett förbud mot att förfoga över 
egendomen utan säljarens tillstånd. Sker en överträdelse av avtalet och köparen överlåter 
egendomen i strid med avtalet, gör sig köparen skyldig till en brottslig handling i enlighet med 
10 kap. 4 § Brottsbalken (1962:700) (BrB).95  
 
Det saknas precis som i övriga sakrätten rättslig reglering över ägarförbehåll, den reglering 
som finns är således utarbetad genom praxis, vilket gäller både förbehållets erkännande, den 
sakrättsliga giltigheten och begränsningar i giltigheten.96  

3.3.1 Krav för återtagandeförbehållets giltighet  
För ett sakrättsligt giltigt återtagandeförbehåll krävs att förbehållet är avtalat mellan parterna, 
ett ensidigt upprättat återtagandeförbehåll är motsatsvis inte att anse som giltigt.97 Vidare råder 
                                                
90 Helander, B., Kreditsäkerhet i lös egendom, s. 618.  
91 Håstad, T., Sakrätt avseende lös egendom, s. 182. 
92 H-Persson, A., Förbehållsklausuler, s. 98.  
93 NJA 1980 s. 219. 
94 Adlercreutz, A, Pfannenstill, M,. Finansieringsformers rättsliga reglering, s. 58.  
95 Adlercreutz, A, Pfannenstill, M,. Finansieringsformers rättsliga reglering, s. 61.  
96 Adlercreutz, A, Pfannenstill, M,. Finansieringsformers rättsliga reglering, s. 59.  
97 H-Persson, A., Förbehållsklausuler, s. 407; Håstad, T., Sakrätt avseende lös egendom, s. 185.  
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inga övriga formkrav avseende förbehållsklausulens utformning.98 Vanligtvis avtalas ett 
återtagandeförbehåll skriftligt mellan parterna99, emellertid föreligger inget krav på skriftlighet 
utan ett återtagandeförbehåll kan erhålla sakrättslig giltighet då det avtalas konkludent. Vilket 
fastställdes av HD i NJA 1971 s. 288, målet avsåg köp av vara som varit behäftad med fel och 
sedermera byttes mot en ny. Fråga i målet var om ett uttalat återtagandeförbehåll även var 
giltigt för den nya varan och om den således kunde göras gällande vid utmätning. HD fastställde 
i målet att villkoren för den först sålda varan inte var direkt tillämplig på den nya, emellertid 
hade parterna träffat ett muntligt avtal samt att parterna handlade i enlighet med det först 
upprättade avtalet, vilket tyder på ett konkludent handlande. Sålunda gjorde HD bedömningen 
att ett återtagandeförbehåll kan göras gällande vid konkludent handlande eller när det framstår 
som underförstått mellan parterna.100 Ett återtagandeförbehåll ska vidare vara avtalad före 
avlämnandet av varan eller vid samma tidpunkt då överlämnandet sker. Således kan ett 
återtagandeförbehåll endast göras gällande om det faktiska avtalet upprättats mellan parterna 
innan varan är i köparens besittning.101 Anledningen till detta är att en säkerhetsrätt, som 
återtagandeförbehåll måste innehålla ett sakrättsligt moment för att anses som sakrättsligt 
giltig.102 Vid ett tydligt upprättad avtal med ett instiftat återtagandeförbehåll minskar därmed 
risken för andra typer av avtal med syfte att kringgå reglerna avseende förbehållsklausulerna.103 

3.3.2 Hinder för återtagande  
Specialitetsprincipen innebär att säljaren måste kunna identifiera den egendom som förbehållet 
avser, för att kunna göra sitt anspråk om separationsrätt gällande gentemot köparen eller dennes 
borgenärer.104 På samma sätt förlorar säljaren sin rätt att återta egendom som förlorat sin 
identitet. Identiteten kan förloras genom av egendomen blandas med andra liknande varor eller 
byts ut, vilket resulterar i att säljaren med hjälp av köpekontraktet inte längre kan peka ut den 
exakta varan.105  
 
Ett annat förfarande som utgör ett hinder för återtagandeförbehållets verkan är då egendomen 
på ett eller annat sätt förstörs. Emellertid kan säljaren fortfarande då egendomen är förstörd, 
rikta krav mot köparen för köpeskillingen.106 Det har framförts kritik gentemot den äldre 
doktrin som anser att anledningen till den förstörda egendomen inte har någon betydelse. Det 
bör ske en typ av modifikation av hindret då säljaren ska ges en möjlighet att säkra sin egendom 
även då olyckshändelser inträffar.107 I fråga om egendom som införts i annan lös egendom, 
handlar det ofta om avtalsförhållanden då köparen i egenskap av tillverkare köper egendom 
som har till syfte att införas i annan lös sak.108  

3.4 Förfogandemedgivande  
Vad som är viktigt att veta är att ett förbehåll i enlighet med svensk rätt förlorar sin sakrättsliga 
giltighet om säljaren gett sitt medgivande till vidareförsäljning innan full betalning har ägt rum. 
                                                
98 NJA 1989 s. 304.  
99 H-Persson, A., Förbehållsklausuler, s. 409.  
100 NJA 1971 s. 288; Håstad, T., Sakrätt avseende lös egendom, s. 185.  
101 H-Persson, A., Förbehållsklausuler, s. 407. 
102 Millqvist, G., Sakrättens grunder, s. 23. 
103 Tillägg till NJA 2009 s. 79. 
104 Håstad, T., Sakrätt avseende lös egendom, s. 152;  Zackariasson, L, Borgenärsskydd och specialitet, s. 33f.  
105 Håstad, T., Sakrätt avseende lös egendom, s. 152ff. 
106 Schmidt, F., Om ägarförbehåll och avbetalningsköp, s. 185.  
107 H-Persson, A., Förbehållsklausuler, s. 538.   
108 H-Persson, A., Förbehållsklausuler, s. 550f.   
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Förfarandet kallas förfogandemedgivande och har diskuterats i både praxis och doktrin, varav 
främst tre frågor avseende förbehållets giltighet behandlas. För det första är det för vilken 
tidpunkt förbehållsklausulen blir sakrättsligt giltig. För det andra är fråga ställd när säljaren ska 
anses ha medgivit köparen rätten att sälja egendomen vidare. För det tredje är fråga ställd 
avseende förbehållsklausulens obligationsrättsliga effekt.109  
 
Tore Almén publicerade 1918 en artikel avseende äganderättsförbehåll och anförde att det är 
en bedömning om allvarligt menade förbehåll som görs för att avgöra dess sakrättsliga giltighet 
eller ej.110 Det var Almén som ursprungligen motiverade regeln som innebär att ett 
äganderättsförbehåll kombinerat med ett förfogandemedgivande inte kan vara allvarlig menat 
och därmed utan sakrättslig verkan.111 Viss hänsyn bör tas till vilken typ av egendom 
förbehållet avser, då det i särskilda fall bör förstås som underförstått att ägandeförbehållet är 
utan verkan.112 Ett sådant exempel kan vara omsättnings- eller förbrukningsvaror till detaljister 
eller tillverkare.113 Vidare anför Almén att förfogandemedgivande inte alltid behöver framgå 
uttryckligen av avtalet utan kan underförstås beroende på varan, sedvana mellan parterna samt 
avsikten med avtalet.114 Om Almén åsyftar den sakrättsliga eller den obligationsrättsliga 
ogiltigheten av förfogandemedgivande går inte att fastställa.115  
 
Senare har emellertid Alméns ståndpunkter kommit att kritiseras av bland annat Schmidt som 
istället menade att förbehållsklausuler alltid är allvarligt menade, han hävdade att förbehållet 
utgjorde en säkerhet framför övriga borgenärer samt att detta är det uttänkta syftet med 
förbehåll.116 Schmidt var enig med Almén att en säljare som ger sitt godkännande till avyttring 
av varor innan full betalning erlagts inte kan anses som giltig. Emellertid ville Schmidt utvidga 
regeln om när förbehållet var sakrättsligt ogiltigt.117 Enligt Schmidt är den av Almén 
framställda ståndpunkt inte rättvis då det mer eller mindre är slumpen som avgör om säljaren 
har separationsrätt eller ej samt att det inte var möjligt för säljaren att beräkna om han eller hon 
hade denna rättighet.118 Det är vidare ett medgivande till förfogande som leder till att 
förbehållet inte blir sakrättsligt giltigt. Således innebär ett tillåtelse till överlåtelse att 
återtagandeförbehållet blir ogiltigt, även om säljaren, förbjudit köparen, att låta varan komma 
i tredje mans besittning innan betalning erlagts. Tredje man får i en sådan situation bättre rätt 
till egendomen än säljaren.119 
 
Varken Almén eller Schmidt diskuterade i någon vidare bemärkning den obligationsrättsliga 
verkan av förfogandemedgivande, därav är rättsläget fortfarande ovisst.120 Som förstås av 
ovanstående framställning är och var debatten het i fråga om allvarligt menade förbehåll samt 
vilket rättslig effekt ett förfogandemedgivande bör få. För att klargöra huruvida HD i några 
framstående avgöranden bedömt frågan presenteras nedan praxis där förfogandemedgivande 
prövats av HD. Avgörandena varierar mellan sakrättsligt giltiga återtagandeförbehåll vid 
vidareförsäljning samt vid sammanfogande i fast egendom.  

                                                
109 H-Persson, A., Förbehållsklausuler, s. 570f. 
110 Almén, T., Om äganderättsförbehåll till föremål som införlivas med fast egendom, SvJT 1918, s. 5.  
111 Håstad, T., Sakrätt avseende lös egendom, s. 189.  
112 Almén, T., Om äganderättsförbehåll till föremål som införlivas med fast egendom, SvJT 1918, s. 21 not 1.  
113 Håstad, T., Sakrätt avseende lös egendom, s. 192. 
114 Almén, T., Om äganderättsförbehåll till föremål som införlivas med fast egendom, SvJT 1918, s. 21 not 1. 
115 H-Persson, A., Förbehållsklausuler, s. 572. 
116 Schmidt, F., Om ägarförbehåll och avbetalningsköp, s. 197. 
117 Schmidt, F., Om ägarförbehåll och avbetalningsköp, s. 195f.  
118 Schmidt, F., Om ägarförbehåll och avbetalningsköp, s. 204f.  
119 Håstad, T., Sakrätt avseende lös egendom, s. 191.  
120 H-Persson, A., Förbehållsklausuler, s. 573.  
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3.4.1 NJA 1932 s. 292 - Krupps äganderättsförbehåll  
I Krupps äganderättsförbehåll var fråga om äganderätt till skördemaskiner, som var avsedda 
att av köparen säljas vidare då avtalet kom till stånd inom en grossisthandelsaffär. Således 
prövade domstolen i målet om säljaren hade förbehållit sig rätten till varorna, men också till 
köparens fordringar på tredje man sedan varorna sålts vidare och levererats. HD fastställde i 
målet att förbehållet saknade verkan och köparen hade fri förfoganderätt till varorna. Således 
kunde förbehållet inte göras gällande i köparens konkurs.121 

3.4.2 NJA 1959 s. 590 - Smågrisarna 

Fråga i målet var om ett äganderättsförbehåll avseende smågrisar för uppfödning till slakt, var 
sakrättsligt giltigt eller ej. Säljarna hade i enlighet med avtalet förbehållit sig rätten att återta 
grisarna tills de var fullt betalda. Köparen utgick å andra sidan från att han hade rätt att sälja 
grisarna utan att dessa betalats fullt ut. HD ansåg inte att köparen genom denna uppgift i 
kombination med övrig utredning visat på att säljaren givit köparen rätten att sälja grisarna, 
utan att det var en för honom ett uppfattning att det var en befogenhet som tillkom honom. 
Således hade inte säljarna givit köparna ett förfogandemedgivande och äganderättsförbehållet 
var därmed giltigt.122 

3.4.3 NJA 1960 s. 221 - Asfaltsbolagets dörrar 
HD prövade i målet om dörrar som köptes av en entreprenör för att användas till en byggnad 
som denne skulle uppföra, var skyddad med äganderättsförbehåll. HD menade i målet att det 
inte kunde antas annat än att köparen hade haft rätt att omedelbart vid leverans inmontera 
dörrarna även om full betalning ej erlagts. Således var säljarens äganderättsförbehåll inte 
sakrättsligt giltigt.123  

3.4.4 NJA 1974 s. 660 - Industriportarna 
I målet om ”Industriporarna” prövade domstolen om säljaren genom ett äganderättsförbehåll 
hade förbehållit sig rätten att återta portar som köparen i enlighet med avtalet skulle montera i 
en byggnad som denne uppförde. Enligt avtalet hade säljaren rätt att återta portarna intill dess 
att anläggningen blivit betald till fullo. Efter att portarna levererats till köparen, men innan de 
monterats i byggnaden försattes köparens bolag i konkurs. Således var fråga i målet om 
äganderättsförbehållet kunde göras gällande mot konkursboet.  
 
Det var köparen som skulle införa portarna i byggnaden, men det var stridigt i målet om 
parterna var eniga om att köparen ägde rätten till egen inmontering av portarna eller på annat 
sätt förfoga över dem. Vidare är det ej heller påvisat att någon överenskommelse om avvikelse 
från det skriftliga avtalet hade förelegat. Således fastställdes i målet att något 
förfogandemedgivande ej lämnats och äganderättsförbehållet var därmed giltigt.124  

3.4.5 T 2835-18 - Husbilarna 
Förfogandemedgivande således har prövats av HD flertalet gånger, nyligen i ett avgörande  
avseende sakrättsligt giltigt återtagandeförbehåll av två husbilar. DNB Bank (DNB) sålde 2012 

                                                
121 NJA 1932 s. 292. 
122 NJA 1959 s. 590.   
123 NJA 1960 s. 221.  
124 NJA 1974 s. 660. 
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två husbilar till Motorsport. I köpeavtalet framgick ett återtagandeförbehåll, vilket innebar att 
Motorsport inte hade rätten att förfoga över fordonen förens full betalning inkommit till DNB. 
Sedermera godkände DNB ett gäldenärsbyte av husbilarna till Mälarcamp AB, vilket innebar 
att alla avtalsmässiga  rättigheter samt skyldigheter övergick till Mälarcamp. Det infördes i 
avtalet att det inte var tillåtet att sälja fordonen innan dess full betalning erlagts. Mälarcamp 
överlät 2014 ett större antal fordon till Hymer däribland de två husbilarna finansierade av DNB 
och omfattades av ett återtagandeförbehåll. Husbilarna var ännu inte slutbetalda då överlåtelsen 
till Hymer ägde rum.125  
 
Det intressanta i målet var frågan om förfogandemedgivande hade givits, alltså om säljaren 
uttryckligen eller underförstått gett köparen rätt att före slutbetalning förfoga över egendomen. 
DNB hade godkänt överlåtelse av fordonen mellan Motorsport och Mälarcamp. Emellertid 
anser inte HD att Hymer kan visa på att de givits förfoganderätt över husbilarna eller att DNB 
genom att acceptera ett gäldenärsbyte också givit sitt medgivande till vidareförsäljning. Således 
var återtagandeförbehållet sakrättsligt giltigt vid tidpunkten då fordonen såldes till Hymer utan 
att full betalning erlagts DNB.126   

3.4.6 Praxis i reflektion  
De avgöranden som ovan presenterats kan konstateras att det inte är att anse som tillräckligt att 
köparen ansett sig ha rätten att förfoga över egendomen. Vad som istället är av vikt är om 
säljaren uttryckligen eller underförstått givit köparen rätten att förfoga över egendomen, ett så 
kallat förfogandemedgivande. I “Smågrisarna” menade HD att det är den part som hävdar att 
förbehållet är utan verkan som har bevisbördan. I målet kunde som tidigare nämnt inte köparen 
påvisa att ett förfogandemedgivande hade lämnats, vilket resulterade i att 
äganderättsförbehållet var sakrättsligt giltigt.127 Ståndpunkten får vidare stöd av övriga 
allmänna principer som erlägger den part som yrkar på ett särskild rättighet, är det den part 
som ska kunna bevisa att dennes talan är berättigad.128 
 
Utfallet av ”Krupps ägandeförbehåll” var given på grund av villkoret om säkerhetsrätt då det 
var tydligt att ett förfogandemedgivande hade lämnats. I ”Smågrisarna” förelåg ingen 
presumtion om att säljaren hade lämnat sitt medgivande, emellertid låg det på 
konkursförvaltaren att styrka att ett medgivande hade lämnats då tiden för slakt förföll ungefär 
samtidigt som kredittiden. HD fastställde emellertid att något medgivande inte givits och 
återtagandeförbehållet var således giltigt.129  
 
Vidare tillade justitierådet Mannerfelt i “Industriportarna” att det kan råda en brytbar 
presumtion för att parterna varit eniga om att köparen oberoende av betalning eller 
äganderättsförbehåll haft rätten att förfoga över egendomen, då leverans av byggnadstillbehör 
som av köparen, i enlighet med överenskommelse, ska ombesörja för inmontering i den av 
köparen uppförda byggnaden. Vidare hänvisar Mannerfelt till jämförelse av “Asfaltsbolagets 
dörrar” där HD fastställde att sådan presumtion bara gäller i fråga om avtal avseende varor som 
levereras med avsikt att införas i byggnad av köparen.130  
 

                                                
125 T 2835-18.  
126 T 2835-18.  
127 T 2835-18.  
128 Heuman, L., Bevisbörda och beviskrav i tvistemål, s. 228.  
129 SOU 1988:63 s. 68.  
130 Tillägg till NJA 1974 s. 660.  
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Av ovan presenterade praxis går att fastställa att ett återtagandeförbehålls sakrättsliga giltighet 
till följd av ett uttryckligt eller underförstått förfogandemedgivande ska avgöras efter sedvanlig 
avtalstolkning. Omständigheter innan och efter avtalsslut kan ha betydelse samt vilken typ av 
egendom som avtalet avser. Det är således en prövning i varje enskilt fall som påvisar om ett 
förbehåll är giltigt eller ej om då det kan bevisas att köparen erhållit ett godkännande till 
förfogande av egendomen. Vilket även följer av att det i särskilda fall också får anses föreligga 
en presumtion om förfogande före betalning trots återtagandeförbehåll. Dessa omständigheter 
kan skapa svåra gränsdragningsproblem.131 HD:s resonemang kan tyda på att det som anses 
avtalat mellan parterna talar emot att en säljare är skyldig att utföra kontroller för att ett 
förfogandeförbus ska anses allvarligt menat. Det kan förutses att en köpare som inte betalar i 
takt avbetalningarna för kreditköpet, inte har lov till att förfoga över egendomen innan 
betalning inkommit till säljaren. Emellertid har utformning av villkor stor betydelse exempelvis 
när en grossist säljer varor till en detaljist med återtagandeförbehåll. Med villkor att betalning 
ska ske ”30 dagar netto men senast innan förfogande sker”, då är troligtvis villkoret 
sakrättsligt giltigt, men det krävs att båda parter är uppmärksamma. Om inte betalning då 
kommer in senast dag 30 efter förfogande, och säljaren inte reagerar, kan 
återtagandeförbehållet förlora sin sakrättsliga verkan. 132 

3.5 Sätten att undvika problemet med återtagandeförbehållets 
begränsningar  
Regeln om förfogandemedgivande har erhållit kritik för att inte vara tidsenlig och anpassad för 
dagens kommersiella avtalsförhållanden, eftersom det hör till vanligheten att köparen endast 
agerar som mellanhand i förhållande till säljare/tillverkare samt den slutliga användaren.133 
Förfoganderegeln innebär således att köparen, alltså mellanhanden, måste fullgöra sina 
förpliktelser gentemot säljaren i enlighet med köpekontraktet innan en eventuell 
vidareförsäljning kan äga rum. Kraven på köparen är därför höga avseende likviditet och risken 
är stor att säljaren får leverera varor utan säkerhet för krediten.134 Regeln om 
förfogandemedgivande kan således hämma avbetalningsmarknaden, vilket i sin tur verkar 
negativt på företagandet i stort. Där som läget är osäkert både för säljare och köpare i ett 
kreditavtal, har aktörerna, för att tillgodose sina behov funnit vägar att kringgå regeln om 
sakrättsligt ogiltiga förbehåll. Detta genom att använda andra avtalskonstruktioner som 
exempelvis kommissionsavtal, leasingavtal samt konsignationsavtal, vilka också uppfyller de 
resultat som parterna vill uppnå på ett mer betryggande vis.135 Nedan redogörs närmare för de 
tre ovan nämnda avtalskonstruktionerna.  

3.5.1 Kommission  
Handelsformen kommission regleras av Kommissionslagen (2009:865) (KommL), av 1 § 
KommL framgår att lagen tillämpas vid uppdrag där någon för annans räkning, men i eget 
namn säljer eller köper lös egendom. Kommissionsavtal är speciella ur sakrättslig synpunkt på 
grund av att det är ett trepartsförhållande, kommittent/huvudman- kommissionär/ mellanman- 
motpart/tredje man som regleras av 23 och 24 §§ KommL.    
                                                
131 T 2835-18.  
132 SOU 1988:63 s. 69. 
133 Frank, J., Leverantörers rätt till osålt varulager – är det dags att avskaffa den så kallade förfoganderegeln vid 
uppställt äganderättsförbehåll?, JP 2/2016, s. 297, SOU 1988:63 s. 82ff.  
134 SOU 1988:63 s. 68 f. 
135 Frank, J., Leverantörers rätt till osålt varulager – är det dags att avskaffa den så kallade förfoganderegeln vid 
uppställt äganderättsförbehåll?, JP 2/2016, s. 297f.  
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Enligt 23 § 1st. KommL förblir kommittenten ägare till varan som lämnats till kommissionären 
till dess att försäljning ägt rum och äganderätten därmed övergår till tredje man eller, vid 
självinträde, till kommissionären. Av nyss nämnda paragraf har lagstiftaren fullföljt att 
mellanmanssystemet blivit sakrättsligt. Vid försäljningskommission behåller kommittenten 
äganderätten tills dess att köparen övertar äganderätten på grund av sitt köp eller att 
kommissionären träder in och övertar varorna, vilket innebär att ett självinträde skett. I enlighet 
med 23 § 2 st. KommL, vid inköpskommission övergår äganderätten på kommittenten direkt 
vid köp från kommissionären. Vidare erhåller den som köper gods från kommissionären 
sakrättsligt skydd i enlighet med 24 § 2 st. KommL.136 De två nämnda förfarandena innebär 
bildligt talat att egendomen passerar “genom”, “i utkanten på” eller “förbi” en tredje persons 
förmögenhetsmassa på sådant sätt att det föreligger risk att den blir tagen i anspråk av 
mellanmannen.137  
 
Kommission som avtalskonstruktion kan användas som ovan nämnt, som ett substitut till 
förbehåll såsom återtagandeförbehåll. Detta eftersom den medger separationsrätt även i 
situationer då mottagaren/kommissionärer erhållit ett godkännande om att sälja egendomen 
vidare innan hela köpeskillingen erlagts. Således genererar inte ett återtagandeförbehåll något 
egentligt sakrättsligt skydd i avtalsförhållanden där köparen ämnar att sälja varorna vidare 
innan full betalning. Ett kommissionsavtal med leverantören som kommittent och 
återförsäljaren som kommissionär genererar å andra sidan ett starkare skydd. Av 23 § KommL 
erhåller kommittenten en separationsrätt till kommissionsvarorna, vidare kan kreditregleringen 
ske med utgångspunkt i att säljaren har säkerhet i de levererade varorna i förhållande till 
kommissionärens borgenärer.138 

3.5.2 Leasing  
Leasing är en avtalskonstruktion som vanligen används vid objekt som ska “hyras” från en 
leverantör, vidare kopplas en kreditgivare till i avtalsförhållandet. Kreditgivaren köper objektet 
från leverantören, men objektet överlämnas direkt till användaren. Kreditgivaren behåller 
emellertid separationsrätten i leverantörens konkurs eller vid utmätning.139  
 
I ”Leasingavtalet”, se 3.4.1.1, där prövade HD ett leasingavtals sakrättsliga giltighet avseende, 
huruvida leasinggivaren hade rätten att göra anspråk på fordonen i leasingtagarens konkurs, 
trots att leasinggivaren givit samtycke till att fordonen skulle vidaresäljas. Målet är framstående 
då HD fastställde att separationsrätten var giltig tills den tidpunkt då leasingtagaren utnyttjat 
rätten att förfoga över fordonen. HD bedömde målet som ett “verkligt” leasingavtal och inte 
ett “förtäckt” kreditköp, vilket var en förutsättning för utgången av målet.140 Många menar 
bland annat Håstad som i målet tillade för egen del att avtalsförhållandet troligtvis var ett 
kreditköp och inte ett leasingavtal. Detta mål är i sådant fall ett exempel på när ett försök att 
undvika återtagandeförbehållets ogiltighet skett i praktiken.141   
 

                                                
136 Millqvist, G., Sakrättens grunder, s. 123.  
137 Rodhe, K., Handbok i sakrätt, s. 227f. 
138 Millqvist, G., Sakrättens grunder, s. 124. 
139 Håstad, T., Sakrätt avseende lös egendom, s. 150f.  
140 NJA 2009 s. 79.  
141 Tillägg till NJA 2009 s. 79. 
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3.5.2.1 NJA 2009 s. 79 Leasingavtalet  

I målet var det fråga om vem av parterna som hade bättre rätt till en husvagn och en husbil då 
köparen försattes i konkurs. Enligt bolaget som finansierat fordonen hade konkursbolaget 
innehaft fordonen som demonstrationsfordon med stöd i ett leasingavtal. Konkursbolaget å 
andra sidan hävdar att fordonen inte omfattas av något mellan konkursbolaget och 
finansbolaget ingånget avtal om leasing och inte heller omfattas av någon överenskommelse 
som innefattar ett äganderättsförbehåll. Finansbolaget återtog fordonen strax före bolagets 
konkurs, då det i enlighet med det påstådda avtalet hade ett äganderättsförbehåll.  
 
HD anför att det i förevarande fall är fråga om ett leasingkontrakt som upprättats på ett korrekt 
vis, således är avtalet giltigt mellan parterna. Den som hyr ut lösöre har mot hyrestagarens 
borgenärer en skyddad äganderätt, det ligger således i avtalets natur att hyrestagaren inte har 
rätten att förfoga fritt över egendomen. Således finns inget syfte med ett uttryckligt 
förfogandeförbud i avtalet.  
 
Det är vidare fråga om rådande omständigheter och att finansbolaget var införstådd med att 
fordonen eventuellt skulle komma att säljas vidare utan att full betalning erlagts kan tala för ett 
förfogandemedgivande. Konkursbolaget anför i målet att flera fordon som omfattas av liknande 
avtal sålts vidare utan att ha varit slutbetalda, varav finansbolaget har vetat om 
vidareförsäljningen och inte heller gjort någon invändning avseende äganderätten. Emellertid 
fastställer HD i målet att det är fråga om ett leasingavtal, där som konkursbolaget inte innehaft 
förfoganderätten till fordonen vid tiden för konkursutbrottet. Därmed äger finansbolaget rätten 
till förfogandet över fordonen, vilket enligt HD gäller oavsett om det förelåg ett uttryckligt eller 
konkludent förfogandemedgivande eller ej.142  

3.5.3 Konsignation  
Handelsformen konsignation är en variant av försäljning genom kommission. Leverantör eller 
motsvarande (konsignant) deponerar egendom hos någon (konsignatarie) med en rätt (option) 
för den, vid ett senare tillfälle, förvärva den deponerade egendomen, vanligtvis när egendomen 
säljs vidare till tredje man för egen räkning.143 Vid konsignation behåller således leverantören 
sin separationsrätt till ett lager trots att varorna har levererats till en återförsäljare, med syfte 
att säljas vidare. Med andra ord är det leverantören som innehar äganderätten i förhållande till 
egendomen trots att den finns kvar i återförsäljarens lager. När återförsäljaren sedan plockar ut 
en vara som ska säljas vidare, genomförs ett köp och äganderätten övergår på köparen. Således 
har leverantören separationsrätt i återförsäljarens konkurs eller vid utmätning, till den tidpunkt 
varorna plockas ut till försäljning.144  
 
Emellertid råder osäkerhet kring konsignation huruvida en sådan avtalskonstruktion kan vinna 
sakrättsligt skydd. Anledningen kan vara att det tämligen tydligt framgår att reglerna om 
återtagandeförbehåll och dess begränsningar undviks via avtalsformen. Inom sakrätten 
disponerar inte enskilda parter över de sakrättsliga reglernas krav för sakrättsligt skydd, därav 
kan det antas att ett konsignationsavtal inte skulle erhålla sakrättsligt skydd. Anledningen är att 
det inte föreligger skäl nog för att leverantören ska erhålla en starkare rätt än övriga borgenärer 
i återförsäljarens eventuella konkurs. 145 Konsignation anses även som ett sämre sakrättsligt 

                                                
142 NJA 2009 s. 79.  
143 SOU 1988:63 s. 47. 
144 Millqvist, G., Sakrättens grunder, s. 127. 
145 Millqvist, G., Sakrättens grunder, s. 127. 
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alternativ än kommission i det hänseendet att leverantören inte har någon säkerhet i utestående 
kundfordringar eller inbetald köpeskilling.146  

3.6 Den norska salgspanten  
Till skillnad från Sverige och avsaknaden av lagstiftning avseende sakrätt och 
återtagandeförbehåll är just detta reglerat i det norska rättssystemet. Återtagandeförbehåll eller 
salgspant som det benämns regleras i Lov om pant (PL) framgår av § 3-14 till § 3-22 
nyssnämnda lag. Reglerna i PL ersatte det oreglerade system som fanns tidigare, som arbetas 
fram av näringslivet från slutet av 1800-talet och sedermera genom praxis och doktrin. Av 
förarbetet till den nya lagen 1980 framgår lagens syfte, tillämpningsområde samt att den 
ersätter de tidigare reglerna avseende eiendomsforbehold.147 Den beteckning som rättigheten 
följs av är att säljaren förbehåller sig rätten till den försålda egendomen till säkerhet för 
köpeskillingens betalning. 148 
 

”Reglene om salgspant gjelder sikring av innkjøpskreditt og tar sikte på å avløse den 
ordning med eiendomsforbehold som nå i stor utstrekning blir brukt til slik sikring.”149 

 
Vid pantelovsreformen 1980 benämns säkerheten inte som eiendomsforbehold, utan rubriceras 
som “salgspant”. I förarbetet till lagen framställs följande som beskriver den nuvarande 
beteckningen.  
 

”Man foreslår å innføre betegnelsen "salgspant" som uttrykk for det forhold at selgeren 
får en ordinær underpanterett i de solgte ting. Dette er ment å skulle helt avløse 
ordningen med eiendomsforbehold til sikring av leverandørkreditt, jf § 3-16 første 
ledd.”150 
 

Anledning till reformen och att salgspant reglerades var att det ansågs föreligga stora likheter 
mellan konstruktionen avseende eiendomforbehold och den dåvarande håndpantregelen i PL 
av 1857 § 1. Varav den främsta anledningen till att se regleringen avseende förbehållen som 
panträttslig var dess syfte för säkerhet för säljaren.151 Det ansågs vidare föreligga ett stort behov 
av att systematisera rättsområdet och införa en reform av panträtten med fokus på just frågor 
avseende köp och försäljning av lösöre.152 

3.6.1 Villkor för salgspant 
Salgspanten är en avtalad panträtt som innebär att säljaren förbehåller sig rätten till den vara 
som köpet avser. Verkan av förbehållet kan vara att säljaren har rätt att återta varan om köparen 
inte betalar i tid, inte betalas alls eller om varan överlåts till tredje man i strid med 
köpekontraktet. Salgspant är fördelaktig vid kreditköp då säljaren utan förbehåll står en större 
risk för utebliven betalning.153 Vidare krav, för att salgspanten ska inneha rättslig verkan är att 
den ska ha ingåtts i samförstånd mellan parterna. Kreditsäkerheter kan tillämpas av den som 

                                                
146 SOU 1988:63 s. 47.  
147 SOU 1988:63 s. 73.  
148 SOU 1988:63 s. 73; Helander, B., Kreditsäkerhet i lös egendom, s. 617.  
149 Ot.prp. nr. 39 (1977-1978) s. 117.  
150 Ot.prp. nr. 39 (1977-1978) s. 117.  
151 Ot.prp. nr. 39 (1977-1978) s. 55.  
152 Ot.prp. nr. 39 (1977-1978) s. 9 
153 Ot.prp. nr. 39 (1977-1978) s. 55.  
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överlåter en egendom till annan och det föreligger inget krav på registrering. Därmed ses 
salgspanten i många fall som en dold säkerhet i den överlåtna egendomen i enlighet med § 3-
14 PL. Då registrering ej behövs har emellertid lagstiftaren ställt upp vissa krav för att 
förbehållet ska bli giltigt och få rättsverkan.154 Egendomen måste i enlighet med kravet 
individualiseras i förhållande till lösöret samt måste säljarens krav på köpesumman framgå för 
att säkerställa salgspanten.155  
 
Som ovan nämnts framgår salgspanten bland annat av § 3-14 PL och framställs inledningsvis 
vilka krav som omfattas av rättigheten; 

“I forbindelse med salg av løsøre kan det avtales panterett i det solgte (salgspant) til 
sikkerhet for a) selgerens krav på kjøpesummen med tillegg av rente og omkostninger, 
eller b) lån som tredjeperson har ydet kjøperen til hel eller delvis betaling av krav som 
nevnt under bokstav a, og som långiveren utbetaler direkte til selgeren.” 

 
Av paragrafen framgår således att säljaren endast kan förbehålla sig rätten till köpeskillingen 
och omkostnader, samt att förbehållet måste ha avtalats senast vid egendomens överlämnade. 
Vidare ska avtalet vara skriftligt såtillvida det rör sig om en konsumentköp enligt § 3-17 (1) 
PL. Vid övriga köp anses det tillräckligt att förbehållet bekräftas av parterna utan oskäligt 
dröjsmål i förhållande till överlämnandet detta i enlighet med § 3-17 (2) PL.  
 
Trots att ett giltigt salgspantavtal har träffats mellan parterna kan säljaren förlora sin säkerhet 
gentemot köparens borgenärer. I enlighet med § 1 Lov om godtroerverv av løsøre, sådant skulle 
förhållandet kunna vara då tredje man förvärvar egendomen av köparen och denne är i god tro. 
Vidare blir salgspanten i enlighet med § 3- 19 PL ogiltig då egendomen sammanfogats med 
annan egendom. Då det innebär en oproportionerlig kostnad att separera egendomarna eller att 
den utsätts för värdeminskning. Egendom som bearbetats eller blivit påkostad, vilket genererat 
en icke oväsentlig förändring av egendomens karaktär eller att denne ökat i värde skyddas inte 
heller av en giltig salgspant i enlighet med § 3-20 PL.  
 
När en salgspant tar ut sin rättsliga verkan kan säljaren först och främst rikta sina krav och 
anspråk direkt till köparen, som då är pliktig att leverera egendomen tillbaka till säljaren. Om 
inte köparen inte samarbetar eller motsäger sig salsgpaneten och varans återlämnande, skickas 
kravet till fogden som sedermera riktar kraven mot köparen återigen eller via tvång återtar 
egendomen.156  

3.6.2 Undantaget i § 3-15 (2) PL 
Vidare framgår av § 3-15 PL vilken egendom som kan behäftas med salgspant och av (2) 
nyssnämnda paragraf redogörs för undantaget; 
 

 “Salgspant kan heller ikke avtales i ting som kjøperen har rett til å selge videre før den 
er betalt” 

 
Således undantas salgspanten i avtalssituationer då köparen innehar rätten till att sälja 
egendomen vidare innan full betalning erlagts säljaren. Vilket likställs med det svenska 
förfogandemedgivandet. Salgspanten ger innehavaren rätten att återta egendomen om betalning 

                                                
154 Ot.prp. nr. 39 (1977-1978) s. 11. 
155 Ot.prp. nr. 39 (1977-1978) s. 55. 
156 Ot.prp. nr. 39 (1977-1978) s. 55f. 
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inte erläggs eller om egendomen säljs vidare av köparen utan godkännande från säljaren. 
Undantaget i § 3-15 (2) PL framställdes av den så kallade Scooterdommen som redogörs för 
nedan.  

3.6.2.1 Rt. 1963 s. 109 - Scooterdommen 

Parterna i målet var tvistiga om ett av säljaren uppställt eiendomforbehold kunde göras gällande 
avseende två scootrar som sedermera var i konkursboets besittning, efter det att köparen inlett 
ett konkursförfarande. Konkursboet hävdade att ett sådant förbehåll inte kunde göras gällande 
då syftet med köpet var att köparen skulle sälja scootrarna vidare.157 Redan i 1963 framställde 
Høyesterett i Scooterdommen att stor osäkerhet avseende dessa typer av kreditavtal. 
Förbehållsklausuler i avtal om varor ämnade att säljas vidare inte av allmän karaktär, vilket 
också resulterade till rättssäkerheten inte upprätthölls på ett betryggande sätt.  
  

“Med den sparsomme rettspraksis som foreligger er det nærliggende å anta at avtaler 
av denne art ikke er særlig alminnelige. Den usikkerhet som rår i teorien kan også tyde 
på det, samtidig som rettsusikkerheten kan være en nærliggende forklaring på at man 
har vært tilbakeholdende med å bruke en kontraktsform hvis rettsvirkninger er 
uvisse.”158 
 

Vidare är ett undantag till eiendomforbehold befogad då det annars råder stora likheter med 
panträtt, därmed skulle ett godtagande av ett sådant förbehåll kunna leda till begränsningar i 
möjligheten för underpantsättning av lösöre.  

 
“Under den usikkerhet som hersker, synes det derfor forsiktigere å støtte seg til det 
alminnelige forbud mot underpantsettelse, enn å utvide den fravikelse av det som 
avbetalingssalg med eiendomsforbehold betegner.”159 
 

I målet fastställdes således att en vara som köparen har till syfte att sälja vidare, inte kan 
omfattas av ett eiendomforbehold. Det framgår vidare av förarbetet till PL att en säljare som 
avyttrar egendom liksom i Scooterdommen, borde varit av den uppfattningen att varorna var 
ämnade att säljas vidare. Således kan ett sådant eiendomforbehold inte göras gällande i 
motpartens konkurs.160 Frågorna som behandlades i domen var om det har någon betydelse om 
egendomen har till syfte att säljas vidare, eller om köparen innehar rätten att sälja egendomen 
vidare.161 Dessa frågor har varit uppe för diskussion efter målet, då i förhållande till 
ordalydelsen i § 3-15 (2). 

3.6.2.2 Rt. 1992 s. 438 - GMAC-dommen 

I den så kallade GMAC-dommen som är en mer modern dom än Scooterdommen sattes § 3-15 
(2) PL och dess ordalydelse “rett til å selge videre” på prov. Målet gällde huruvida en  
salgspant som avtalats mellan en bilimportör och en bilhandlare, kunde göras gällande i 
bilhandlarens konkurs samt gentemot panthavare av varulager. Av avtalet framgick att 
bilhandlaren kunde ingå avtal om försäljning av bilarna, men handlaren hade ingen vidare rätt 
att överlämna bilarna förens bilimportören hade erhållit full betalning. Efter handlarens förvärv 
från importören, skulle bilarna säljas vidare och registrerades således på den tilltänkta köparen. 

                                                
157 Rt. 1963 s. 109.  
158 Rt. 1963 s. 109.  
159 Rt. 1963 s. 109.  
160 Ot.prp. nr. 39 (1977-1978) s. 121. 
161 Rt. 1963 s. 109.  
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Frågan var således om bilarna som köpet avsåg var avsedda att säljas vidare. Är fallet som 
sådant ska säljaren ha kunnat räkna med att köparen haft rätten till vidareförsäljning som avsikt 
från början.162 Situationen kan uppkomma då köparen är förmedlare av den egendom köpet 
avser. Sammanfattningsvis kommer en avtalad salgspant att förklaras ogiltig när en egendom 
överlåts till köparen och denne har till syfte att sälja egendomen vidare och att säljaren borde 
känt till detta.163  
 
I domen refererar Høyesteretten till Justitiekommitténs inställning om ändring av panteloven 
där förfarandet förklaras.  
 

“Komitens utkast avviker etter dette fra prp. §3-10 annet ledd på to punkter. For det 
første: Salgspantet underkjennes bare hvor kjøperen har rett (i forhold til selgeren) til 
å selge det kjøpte videre før det er betalt. En slik salgsrett kan være uttrykkelig avtalt, 
men kan også være klart forutsatt av begge parter, slik det vil være ved salg av 
ferdigvarer til en forhandler av slike varer. Etter proposisjonens regel er det 
tilstrekkelig at kjøperen har tatt sikte på videresalg (eventuelt i strid med sine plikter 
overfor selgeren) og at "selgeren måtte rekne med dette som en nærliggende mulighet". 
Salgspantet skal altså ikke være gyldig hvor selgeren burde forstå at kjøperen kanskje 
ville komme til å foreta et straffbart videresalg av det kjøpte. Dette er etter komitens 
mening en altfor stram regel. For det annet: Selv hvor videresalg er tillatt, kan gyldig 
salgspant etableres dersom videresalg først kan skje etter at det kjøpte er blitt 
bearbeidet, eller hvor det kjøpte videreselges som tilbehør til eller del av en 
hovedgjenstand. I dette ligger at den såkalte videresalgsregel begrenses til tilfelle hvor 
ferdigvarer selges til forhandler av slike varer med sikte på videresalg. En enkel 
montering av det kjøpte som kjøperen skal foreta, eller lignende enkle operasjoner, er 
i denne forbindelse ikke å anse som bearbeidelse." 164 

 
Høyesteretten förklarar att det är på detta sätt paragrafen och dess ordalydelse ska förstås, alltså 
att salgspant inte kan avtalas i egendom som köparen har rätt att sälja vidare innan köpesumman 
erlagts säljaren. Således ska inte salgspant avtals avseende varor som köparen har rätt att sälja 
vidare.165  

  

                                                
162 Rt. 1992 s. 438. 
163 Ot.prp. nr. 39 (1977-1978) s. 122.  
164 Innst.O.nr.19 (1979-1980) s. 18. 
165 Rt. 1992 s. 438. 



 

29 
 

4 Förfogandemedgivandets slut eller 
återtagandeförbehållets slutliga reform   

4.1 Inledning  
Detta kapitel har till syfte att redogöra för de ställningstaganden för huruvida ett avskaffande 
av regeln om förfogandemedgivande eller ett utvidgat återtagandeförbehåll är en  
eftersträvansvärd lösning. Således diskuteras nedan vad som i enlighet med den svenska 
regleringen är att anse som ett sakrättsligt giltigt återtagandeförbehåll i relation till regeln om 
förfogandemedgivande. Resonemang förs gällande ett eventuellt avskaffande av regeln. Vidare 
kommer detta kapitel analysera den norska salgspanten som skiljer sig från den svenska 
lösningen. Argument kommer presenteras i fråga om en eventuell reform av 
återtagandeförbehåll och dess sakrättsliga giltighet.  

4.2 Det sakrättsligt giltiga återtagandeförbehållet  
Diskussionen avseende det svenska återtagandeförbehållet och dess sakrättsliga giltighet har 
varit aktuell debatt under lång tid, emellertid har någon riktig lösning aldrig träffats. Argument 
har presenterat både till en eventuell reforms fördel respektive nackdel samt för vad eventuell 
reform skulle reglera.166 För ett giltigt återtagandeförbehåll råder inga ramkrav, emellertid 
föreligger vissa kriterier som måste vara uppfyllda för att förbehållet ska anses vara giltigt. 
Dessa krav kan ställas upp på följande vis; 
 

1. Förbehållet måste vara stiftat innan egendomen kommit i köparens besittning. Alltså 
kan ett förbehåll om återtagande inte stiftas ensidigt utan båda parter måste ha vetskap 
om förbehållet.  
2. Förbehållet ska avse en bestämd egendom. På sådant vis att förbehållet inte kan göras 
gällande mot annan egendom än den förbehållet avser.   
3. Förbehållet får endast ställa säkerhet för egendomens köpeskilling och vidare 
sammanhängande förbindelser.  
4. Till sist föreligger krav om att det är säljaren som lämnar krediten för egendomen.167 

 
Av praxis framgår vidare att det inte är ett krav med uttrycklighet för förbehållet, utan att det 
anses som tillräckligt med konkludent handlande eller att förbehållet varit underförstått mellan 
parterna.168 Vidare grundar sig det ursprungliga återtagandeförbehållet på att det föreligger 
förbud mot förfogandemedgivande. Vilken innebär att säljaren inte äger rätten att återta 
egendom som införts i ett återtagandeförbehåll då medgivande givits köparen att förfoga över 
egendomen, innan full betalning erlagts säljaren. Således förlorar återtagandeförbehållet sin 
sakrättsliga giltighet då förfogandemedgivande ges. Redan då tredje man får varan i sin 
besittning är dennes anspråk och rätt till varan starkare än vad säljarens anspråk är då säljaren 
medgivit förfogande.169  

                                                
166 SOU 1988:63 s. 82. 
167 H-Persson, A., Förbehållsklausuler, s. 407; Rodhe, K., Handbok i sakrätt, s.186.  
168 NJA 1975 s. 222.  
169 Håstad, T., Sakrätt avseende lös egendom, s. 191. 
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4.2.1  Avskaffande av regeln om förfogandemedgivande 
Det är medgivandet till förfogande som leder till återtagandeförbehållets omedelbara ogiltighet. 
En argument skulle kunna var att säljaren kräver betalning, så snart köparen avyttrat 
egendomen och därmed är så pass likvid som köper kräver. En sådan lösning skulle vara smidig 
då det ger parter en möjlighet att ingå avtal även fast köparen inte kan erlägga hela summan 
vid tiden för överlämnandet, utan betalar säljaren först när vidareförsäljning sker. Emellertid 
är lösningen inte godtagen i fråga om sakrättsligt skydd då säljaren exponerat sig för en risk att 
bli utan betalning för den egendom köpet avser. Det som risken egentligen grundar sig på är 
det faktum att det inte är säkert att varorna finns kvar i köparens besittning, när ett eventuellt 
återtagande ska ske.170  
 
Ett avskaffande av regeln avseende förfogandemedgivande är i kanske lättare sagt än gjort. Det 
har nämligen förts diskussion främst av Håstad som anför att ett avskaffande skulle strida mot 
det sakrättsliga systemet, vid införandet av fri förfoganderätt för köparen vid avtal med 
förbehåll som exempelvis återtagandeförbehåll. Argumentet är ett av dem som talar mot ett 
avskaffande av nyssnämnda regel.171 Persson framför att det sakrättsliga system som ett 
avskaffande av regler skulle syfta på, exempelvis är de regler som gäller för andra liknande 
säkerhetsrätter.172 Vidare skulle ett sådant avtal kunna bidra till att villkor slentrianmässigt 
införs i avtalen, vilket inte främjar en effektiv belåning.173 Som förhållandet ser ut idag 
föreligger ingen lämplig säkerhet för den som levererar egendom på kredit med syftet att säljas 
vidare. En ändring av nuvarande förbud mot förfogandemedgivande skulle således kunna 
generera en mer lämpad och anpassad form av avtalskonstruktion.174  
 
Säljaren har genom ett godkännande av vidareförsäljning innan full betalning erlagts, på sätt 
och vis också accepterat ett sämre utgångsläge i förhållande till sitt sakrättsliga skydd. Med 
andra ord har säljaren i samma stund som ett medgivande ges, potentiellt också gått med på ett 
glapp i sitt egna borgenärsskydd, som innebär att egendomen avskaffas under en större risk än 
annars.175 Vidare anses säljaren där som ett godkännande givits också vara mindre skyddsvärd. 
Vad som troligtvis ligger bakom denna tolkning är att slumpen inte ska ligga till grund för 
huruvida säljaren ska stå skyddad i gäldenärens konkurs eller ej.176 Slumpargumentet har sin 
grund i att säljaren tycks ha accepterat det faktum att varan kanske inte kommer finnas kvar då 
säljaren ska utnyttja sin separationsrätt. Det är nästintill omöjligt att veta om egendomen 
kommer finnas kvar i köparens lager vid tiden för konkursutbrott och är det rimligt att vissa 
borgenärer på dessa grunder ska ha rätten att återta egendom framför köparens övriga 
borgenärer är frågan. Genom ett avskaffande av regeln om förfogandemedgivande skulle 
troligtvis leverantörer öka sitt intresse för kreditköp, då de inte är erlagda med samma risk som 
innan, vilket i längden främjar en starkare marknad och omsättning.177  
 
Ännu ett argument som talar för att ett avskaffande av regeln om förfogandemedgivande är att 
riskerna för säljaren, vid upprättande av ett köp på kredit anses som högre då köparen inte har 
den likviditet som betryggar köpet, därmed föreligger också hög risk att säljaren avstår från 

                                                
170 Håstad, T., Sakrätt avseende lös egendom, s. 191f. 
171 Håstad, T., Sakrätt avseende lös egendom, s. 189.  
172 H-Persson, A., Förbehållsklausuler, s. 579f. 
173 H-Persson, A., Förbehållsklausuler, s.706, SOU 1988:63 s. 91f. 
174 Helander, B., Kreditsäkerhet i lös egendom, s. 752. 
175 SOU 1988:63 s. 69. 
176 Zackariasson, L., Borgenärsskydd och specialitet, s. 60.  
177 Frank, J., Leverantörers rätt till osålt varulager – är det dags att avskaffa den så kallade förfoganderegeln vid 
uppställt äganderättsförbehåll?, JP 2/2016, s. 316f. 
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kreditförsäljningen då det inte finns någon betryggande säkerhet till varan. Vilket också kan 
bidra till fler konkursutbrott då kreditförsäljningen inte är så hög som den skulle kunna vara. 
Ett utökat skydd för säljaren skulle e contario bidra till en mer frodig kreditmarknad och ge 
köparen en större möjlighet att at sig ur eventuella likviditetskriser.178 Vidare framgår av SOU 
1988:63 att den egendom som köparen medgivits förfogande över, men som nu är en del i 
konkursboet, skulle vara mer värt för säljaren, som skulle kunna sälja egendomen till någon 
annan på den fria marknaden till dess egentliga värde. Detta av anledningen att en vara som är 
en del av ett konkursbo ofta avyttras till ett lägre pris än vad säljaren hade fått för samma 
vara.179  

4.2.2 Allvarligt menade återtagandeförbehåll  
Almén uttryckte att för ett sakrättsligt giltigt förbehåll krävs att förbehållet uttryckligen 
framställs som ett äganderättsförbehåll. Vidare innebär ett förfogandemedgivande från säljaren 
sida att det sakrättsliga skyddet förloras i förhållande till äganderättsförbehållet då det inte kan 
anses vara allvarligt menat. Alltså kan säljaren till en egendom inte på förevarande vis erhålla 
ett starkare skydd än gäldenärens övriga borgenärer. Ett allvarligt menat förbehåll skulle alltså 
inte kunna förfogas av köparen tills dess att full betalning erlagts säljaren, e contrario förlorar 
säljaren förfoganderätten till egendomen då ett medgivande till exempelvis avseende 
vidareförsäljning ges. På grund av att köparens fria förfogande torde innebära att äganderätten 
upphör gentemot säljaren. Således kan det antas att regeln om förfogandemedgivande från 
början var att anse som en nödvändighet för att kunna uppnå sakrättsligt skydd.180 Det faktum 
att ett förbehåll inte skulle vara allvarligt menat, då säljaren söker sakrättsligt skydd i form av 
separationsrätt i köparens konkurs, grundas i att det för den specifika tidpunkten krävdes ett 
äganderättsförbehåll. Nyssnämnda tolkning torde uppfattas som att när säljaren, endast önskar 
nyttja sin separationsrätt i köparens konkurs skulle innebära att ägarförbehåll praktiskt taget 
alltid skulle anses vara ogiltiga.181  
 
Emellertid har uppfattningen avseende allvarligt menade förbehåll ändrats något, delvis av 
NJA 1975 s. 222. HD fastställde i målet att det inte har någon sakrättslig betydelse för vilket 
av de tre förbehållen; äganderättsförbehåll, hävningsförbehåll eller återtagandeförbehåll som 
nyttjas i avtalsförhållandet. Alltså innehar de nyss nämnda förbehållen samma rättsliga verkan. 
Därmed är det inte längre att anse som ett krav med ett uttryckligen uppställt 
äganderättsförbehåll vid tidpunkten för återtagandet då bedömningen grundar sig på det 
uttryckliga syftet mellan avtalsparterna. Det råder således ingen krav på att säljaren skriftligt 
måste förbehålla sig äganderätten av ett äganderättsförbehåll.182 Kraven för vad som är att anse 
som ett icke allvarligt menat förbehåll och sakrättslig giltighet har därmed ändrats. Således 
anses köparens förfoganderätt över egendom inte väga lika tungt som det gjorde enligt Alméns 
ursprungliga anföranden. Det kan konstateras att bedömningen avseende ett allvarligt menat 
förbehåll och regeln om förfogandemedgivande idag har ett högre ställt krav än på Alméns 
tid.183 Av SOU 1988:63 framhölls att ett återtagandeförbehåll rörande egendom som sålts 
vidare, bearbetats, sammanfogats eller konsumerats före full betalning erlagts med säljarens 
medgivande inte anses sakrättsligt giltig. Denna utgångspunkt finner således stöd i den äldre, 
traditionella tolkningen avseende allvarligt menade förbehåll. Utvecklingen går framåt och 
                                                
178 Frank, J., Leverantörers rätt till osålt varulager – är det dags att avskaffa den så kallade förfoganderegeln vid 
uppställt äganderättsförbehåll?, JP 2/2016, s. 312. 
179 SOU 1988:63 s. 90.  
180 Almén, T., Om äganderättsförbehåll till föremål som införlivas med fast egendom, SvJT 1918, s. 21 not 1.  
181 Helander, B., Kreditsäkerhet i lös egendom, s. 656. 
182 NJA 1975 s. 222.  
183 SOU 1988:63 s. 82f. Helander, B., Kreditsäkerhet i lös egendom, s. 654f.  
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idag torde vi se på situationen på ett annorlunda sätt. Anledningen till detta kan vara att det 
idag är mer vanligt förekommande med sådana avtalsförbindelser där köparen säljer 
egendomen vidare innan säljaren erhållit sin fulla betalning.184 Ett förbehåll som enligt 
ovanstående är att anse som icke allvarligt menat leder till att säljaren måste leverera varor utan 
något sakrättsligt skydd.  

4.2.3 Förtäckta avtalskonstruktioner  
Ett argument som talar för en reform avseende återtagandeförbehålls sakrättsliga giltighet, även 
i sådana fall då köparen medgivits rätt att sälja varorna vidare är då det är vanligt 
förekommande att regeln om förfogandemedgivande kringgås i praktiken. Den fria 
förfoganderätten som föreligger i bland annat kommissionsavtal, genererar som känt en 
separationsrätt till egendomen i köparens konkurs, även om varorna disponerats av köparen i 
enlighet med avtalet.185 Gränsdragningen är svårt och bedömningen huruvida ett avtal 
rubricerat som kommission-, leasing- eller konsignation i själva verket är ett sådant avtal eller 
snarare ett återtagandeförbehåll dolt bakom en annan avtalskonstruktion.186  
 
Således har det visat sig att det för praktikerna ligger nära till hands med “förtäckta” avtal. Av 
NJA 2009 s. 79 kan slutsats dras att kommittenten, i enlighet med 23 § 1 st. KommL, inte 
förlorar sin separationsrätt även om kommissionären har rätt till självinträde på krediten. 
Kontentan blir därmed att separationsrätten inte går förlorad i sådana situationer då annan 
innehar egendomen med fri förfoganderätt, men ännu inte har den fulla äganderätten. I 
förhållande till detta perspektiv kan det således inte anses var helt otänkbart med ett 
avskaffande av regeln om förfogandemedgivande vid återtagandeförbehåll då det av den 
anledningen inte skulle strida mot det sakrättsliga systemet, då det inte står helt klart huruvida 
borgenärens separationsrätt bedöms i liknande avtalskonstruktioner. 187 
 
Gränsdragningskriterierna är gemensamma för kommission, konsignation och leasing, vad som 
är intressant är emellertid gränsdragningen i förhållande till kreditförsäljning med förbehåll, 
vilket innebär att det är separationsrätten som avgör.188 I NJA 2009 s. 79 tillade Håstad för 
egen del att det är en svår gränsdragning när det kommer till kringgåendeförsök av 
återtagandeförbehållets sakrättsliga giltighet i fråga om medgivande till förfogande över 
egendomen. Håstad menar att regeln om förfogandemedgivande främst bidrar till denna svåra 
gränsdragning, vilket påverkar både parterna i en tvist men också domstolen.189 I det aktuella 
målet fastställde HD att avtalet var ett äkta leasingavtal, vilket sedermera resulterade i att 
separationsrätten kunde göras gällande i leasingtagarens konkurs.190 Emellertid hävdar Håstad 
att avtalet i själva verket borde fastställts som en kreditköp, vilket hade givit ett annat utfall, av 
den anledning att köparen efter att ha fått egendomen levererad innehaft förfoganderätten över 
egendomen, samt att kreditgivaren lämnar medgivande till detta. Resonemanget förs därmed 

                                                
184 SOU 1988:63 s. 82f. 
185 Frank, J., Leverantörers rätt till osålt varulager – är det dags att avskaffa den så kallade förfoganderegeln vid 
uppställt äganderättsförbehåll?, JP 2/2016, s. 306.  
186 Tillägg till NJA 2009 s. 79. 
187 Frank, J., Leverantörers rätt till osålt varulager – är det dags att avskaffa den så kallade förfoganderegeln vid 
uppställt äganderättsförbehåll?, JP 2/2016, s. 306. 
188  Frank, J., Leverantörers rätt till osålt varulager – är det dags att avskaffa den så kallade förfoganderegeln vid 
uppställt äganderättsförbehåll?, JP 2/2016, s. 308. 
189 Tillägg till NJA 2009 s. 79.  
190 NJA 2009 s. 79.  
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vidare till att finansbolaget i det aktuella målet i sådant fall inte skulle haft separationsrätt enligt 
reglerna om återtagandeförbehåll och dess sakrättsliga giltighet. 191 
 
I förhållande till de problem och svåra gränsdragningar som kan uppkomma i fråga om 
förtäckta avtalskonstruktioner kan ett avskaffande av regeln om förfogandemedgivande anses 
vara befogad. En av de primära anledningarna till att parterna väljer exempelvis leasingavtal 
istället för att beteckna avtalet som ett kreditköp kan var att köparen inte har den likviditet som 
köpet kräver, vid tiden för överlämnandet. Vidare upprättas ett leasingavtal och köparen betalar 
för egendomen när den sedermera säljs vidare, men att säljaren behåller sin separationsrätt i 
köparens konkurs, som säkerhet. I rätten kan resultatet variera, precis som i NJA 2009 s. 79 
där säljarens separationsrätt var giltig. Med hänsyn till vad Håstad tillade för egen del i målet 
torde dock det aktuella målet vara ett kreditköp och därmed hade inte återtagandeförbehållet 
varit sakrättslig giltigt.  
 
För att uppnå rättssäkerhet samt förutsägbarhet krävs tydlighet. Vid kreditförsäljning tar 
säljaren en stor risk då möjlighet till återtagande kan vara liten samt att det på sätt och vis är 
slumpen som avgör huruvida en säljare är sakrättslig skyddad eller ej. Med ett avskaffande 
eller en eventuell omklassificering av regeln om förfogandemedgivande skulle det troligtvis 
leda till färre fall av förtäckta avtalskonstruktioner då det inte föreligger något syfte att försöka 
kringgå återtagandeförbehållets begränsningar. Således borde regeln om 
förfogandemedgivande i relation till försäljningar till köpare som inte har likviditeten, men som 
främjar kreditförsäljning ha möjligheten att avtala i klartext och införa förbehåll som ger 
säljaren säkerhet i den sålda varan, gentemot köparens borgenärer trots att köparen har till 
avsikt att sälja egendomen vidare. Håstad framför vidare att en sådan lösning skulle kombineras 
med de begränsningar som finns i 4 kap. 10 § Konkurslagen (1987:672) (KonkL) avseende 
återvinning. En sådan lösning skulle kunna främja kreditmarknaden samt bidra till en ökad 
konkurrens. Vidare skulle lösningen kunna bidra till mer konkurrens då den som besitter 
egendomen innehar förfoganderätten till den.192   
 
Ett slopande av regeln om förfogandemedgivande skulle således underlätta både för parterna 
som då inte behöver lägga ner tid och resurser på eventuella försöka kringgå reglerna för ett 
ogiltigt återtagandeförbehåll samt att konkursförvaltare och domstolar besparas från att lägga 
ner tid och resurser på svåra gränsdragningsfrågor. Resultatet skulle således bidra till praktiska, 
rättstekniska samt rättsekonomiska fördelar. Vidare skulle förutsägbarheten och 
rättssäkerheten främjas.193 Med utgångspunkt i marknadens påverkan av regeln om 
förfogandemedgivande, kan det ifrågasättas om inte regeln är något motsägelsefull. Det tänkta 
syftet med förbehållsklausulerna var från början att tillgodose marknadens behov, exempelvis 
genom förbehåll som säkerställer kreditköp. Vilket i sin tur främjar en ekonomisk marknad 
med högre konkurrens. Emellertid genererar förfogandeförbudet en begränsning för 
marknadens aktörer och kan anses bidra till en negativ effekt på affärslivet snarare än en positiv 
säkerhet för kreditköp. Argumentet kan vara ett som talar för att en uppfräschning av 
rättsområdet behövs och anpassas till det affärsliv som råder idag.194 
 
Vid konkursförfarande står är likabehandlingsprincipen stark, alla borgenärer har rätt att få lika 
stor del av den fordran som föreligger gentemot gäldenären, sedermera konkursboet. Såtillvida 
                                                
191 Tillägg till NJA 2009 s. 79. 
192 NJA 2009 s. 79.  
193 Frank, J., Leverantörers rätt till osålt varulager – är det dags att avskaffa den så kallade förfoganderegeln vid 
uppställt äganderättsförbehåll?, JP 2/2016, s. 310.  
194 H-Persson, A., Förbehållsklausuler, s. 697f. 
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en borgenär inte innehar förmånsrätt. Därmed är det av yttersta vikt att bedömningen för 
sakrättsligt giltigt återtagandeförhåll hälls snäv. Ett giltigt återtagandeförbehåll berättigar som 
känt säljaren att återta den försålda egendomen vilket i sådant fall ger säljaren en fördel jämte 
övriga borgenärer med oprioriterade fordringar.195 Vid ett avskaffande av regeln om 
förfogandemedgivande skulle troligtvis likabehandlingsprincipen inte förbli lika stark som den 
är idag då fler borgenärer skulle nyttja sin förmånsrätt gentemot andra borgenärer. Därmed är 
frågan om ett avskaffande av regeln om förfogandemedgivande snarare skulle leda till 
problematik vid utdelning i konkursförfaranden och en töjning i likabehandlingsprincipen än 
att faktisk generera en mer fri och effektiviserad kreditmarknad.  

4.3 Regleringsförsök  
På samma sätt som att ett avskaffande av regeln som förfogandemedgivande kan föra fördelar 
med sig kan även argument som talar för en reform framställas. Återtagandeförbehållet och 
dess sakrättsliga giltighet grundar sig till stor del på just förbudet mot medgivande av 
förfogande över egendomen.196 Även om förfarandet i dag inte är lagfäst, har ändock försök 
till att systematisera det svenska återtagandeförbehållet. I Kommissionslagskommitténs 
utredning SOU 1988:63 framfördes frågan huruvida behov förelåg för ett utvidgat förbehåll. 
Kommitténs slutsats blev sedermera att någon reform vad avser återtagandeförbehåll, av den 
anledning att säkerhetsrätten troligtvis skulle komma att bli bräcklig samt att en reform inte 
skulle främja en nämnvärd ökad kredithandel, eftersom säkerhetsrätten skulle vara beroende 
av köparens åtgärder.197 Vidare ansåg kommittén att det däremot borde införas en lag där 
begränsningar för återtagandeförbehållets sakrättsliga giltighet regleras.198 Förslaget grundade 
sig på att klargöra för ett giltigt förbehåll samt hinder för ett eventuellt återtagande. För 
egendom som överlämnats till köparen, sålts på kredit med återtagandeförbehåll har som känns 
säljaren i enlighet med ett giltigt återtagandeförbehåll innehar säljaren rätten att göra anspråk 
på egendomen framför köparens borgenärer. Såtillvida köparen inte innehar rätten att överlåta, 
bearbeta, sammanfoga eller konsumera egendomen före full betalning erlagts säljaren. Vidare 
innebar förslaget att lagen skulle redogöra för konsignation samt säljare därmed inte äger rätten 
att återta egendomen framför köparens borgenärer.199 Kommitténs slutsats blev således att 
någon ny lag för återtagandeförbehållets sakrättsliga giftighet inte eftersträvansvärt, eftersom 
regleringen likväl kunde framgå av praxis som av lagstiftning. Med ett undantag för reglering 
avseende klargörande för återtagandeförbehållets begränsningar.200   

4.3.1 Den norska salgspanten  
Det kan anses som ostridigt att ägarförbehåll och panträtt har stora likheter avseende säljaren 
säkerhet i egendomen köpet avser. Förfarandet har varit föremål för debatt under lång tid och 
det har diskuterats huruvida en reform skulle vara en betryggande lösning. Någon svensk 
reglering har som tidigare nämnt ännu inte blivit av. I Norge har å andra sidan debatten blivit 
verklighet och återtagandeförbehållet regleras i Panteloven och går under beteckningen 
salgspant.201 Salgspanten ger säljaren liknande skydd som det svenska återtagandeförbehållet, 
emellertid är det intressanta att undantaget i § 3-15 (2) PL fastställer för när salgspanten blir 

                                                
195 SOU 1988:63 s. 88.  
196 Håstad, T., Sakrätt avseende lös egendom, s. 191.  
197 SOU 1988:63 s. 15.  
198 SOU 1988:63 s. 16 
199 SOU 1988:63 s. 37.  
200 SOU 1988:63 s. 94.  
201 Helander, B., Kreditsäkerhet i lös egendom, s. 617.  
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utan sakrättslig verkan. Alltså är det inte tillåtet att införa salgspant i avtalet, för egendom som 
köparen får sälja vidare förebetalning. Emellertid är salgspanten giltig om syftet är att 
vidareförsäljning ska ske först efter bearbetning eller efter det att egendomen sammanfogats 
med annan egendom. Således avgränsas undantaget endast för egendom som är ämnad att säljas 
vidare före betalning erlagts säljaren.202  
 
Vid sammanfogande förlorar salgspanten sin rättsliga verkan på grund av att det skulle innebära 
oproportionerliga kostnader eller värdeminskning att separera egendomen. Vidare innebär 
salgspanten också i förhållande till nyss nämna scenario att säljaren ändå kan förlora sin rätt 
gentemot andra konkurrerande anspråk som finns på egendomen. Vad avser bearbetning faller 
salgspanten, om egendomen väsentligt har förändrats avseende karaktär och värde. Det har 
emellertid visat sig vara svår att avgöra huruvida det rör sig om ett sammanfogande eller en 
bearbetning. Av den utredning som gjordes i samband med införandet av salgspanten 
fastställdes att om bearbetning eller sammanfogande med annan egendom gjorts, innan 
vidareförsäljning ägt rum, ska salgspanten vara giltig. På detta sätt hade även tidigare praxis 
tolkat förfarandet, vilket troligtvis motiverade den nya regleringen.203  
 
En av arbetes ställda frågeställningar är huruvida en reglering likande Norges skulle vara 
eftersträvansvärt i Sverige. Svaret på den frågan är inte helt enkel, som nämnt har 
Kommissionslagskommittén genom SOU 1988:63 utrett möjligheterna för regering av 
sakrätten, men kom då fram till den slutsatsen att det inte förelåg något behov av reform.204 
Emellertid framfördes de likheter som återtagandeförbehållet har till panträtten. En tänkbar 
reform presenterades i utredningen, som innebar att regeln om återtagandeförbehåll ersätts med 
en panträttslig princip som innebär att förbehållen är giltiga om egendomen ska utgöra säkerhet 
till den tid då betalning erlagts. Emellertid fann kommittén att en sådan reglering skulle strida 
mot allmänna panträttsliga principer och att en panträttslig reglering därmed inte bör ske.205  

4.3.2 Fördelar med ett utvidgat återtagandeförbehåll 
Vid ett uppställt återtagandeförbehåll mellan köpare och säljare föreligger ett sakrättsligt 
skydd, en rättighet som ger säljaren möjlighet att återta egendomen om betalning ej erläggs, i 
köparens konkurs eller vid utmätning samt gentemot tredje man. Emellertid uppstår ett glapp i 
borgenärsskyddet när ett medgivande från säljarens sida ges till köparen att sälja egendomen 
vidare. I ett sådant förfarande anses säljaren exponerat sig för risken att stå utan sakrättsligt 
skydd och säljaren går således miste om återtagandeförbehållets giltighet när det väl gäller.206  
 
Ett argument som talar för att en reform är att det idag är att anse som problematiskt att reglerna 
avseende återtagandeförbehåll och speciellt i förhållande till regeln om förfogandemedgivande 
idag kringgås. I de situationer då huvudmannens egentliga syfte är att sälja egendomen vidare, 
bör en sammanvägning av alla relevanta omständigheter vägas mot de eventuella rättsföljder 
som kan tänkas uppstå. Vidare innebär skönsmässiga sammanvägningar att förutsägbarheten 
blir sämre, vilket skulle tala för en reform eller ett närmande mot de regler som idag avser 
kommissionsavtal och separationsrätten som följer av avtalskonstruktionen. På sådant sätt kan 
leverantören/säljaren förbehålla sig viss säkerhet även om köparen har till syfte att sälja 
egendomen vidare. Därmed skulle en del av den svåra gränsdragningsproblematik som idag 

                                                
202 SOU 1988:63 s. 72. 
203 SOU 1988:63 s. 72f. 
204 SOU 1988:63 s. 94. 
205 SOU 1988:63 s. 79. 
206 SOU 1988:63 s. 69. 
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råder mellan kommissionsavtal och andra överlåtelseavtal vid ett utvidgat återtagandeförbehåll 
inte längre vara lika problematisk.207  
 
H-Persson anför att det föreligger starka skäl för införande av lag sakrätten är ett sådant 
rättsområde där frågorna måste lösas genom lag eftersom övervägningar av borgenärers olika 
rätt är en mer politisk fråga än en juridisk.208 Håstad menar också lagstining bör införas när tre 
olika förfaranden råder; när en regel inte kan ändras av praxis, när rättsläget på en punkt är 
orättvis och när det förlägger en önskan att göra en regel mer tillgänglig för allmänheten.209 
Sakrätten sträcker sig över många rättsområden och anses vara svårtolkad och osystematiserad. 
En reglering av säkerhetsrätterna skulle kunna vara befogad då förutsägbarheten och 
rättssäkerheten främjas av att det inte är slumpen som avgör samt att praxis inte har kapaciteten 
att få samma rättsliga ställning som lag. En nationell reform av sakrätten och 
återtagandeförbehållet skulle därför kunna vara fördelaktig. 

4.3.3 Det ”lilla steget” och det ”stora steget”  
Kommissionslagskommittén presenterade i sitt betänkande att det då förelåg två alternativ till 
en tänkbar reform, varav den första gick under namnet ”lilla steget”. Denna reform skulle ge 
köparen en möjlighet att sälja egendomen vidare att uppbära betalning genom att upprätta ett 
lån i form av ett avbetalningskontrakt, då köpare i nästa steg inte betalar kontant för att 
sedermera erlägga betalning till säljaren. Om det ”lilla steget” skulle införas skulle således 
leverantörer kunna upprätta återtagandeförbehåll utan att behöva ändra sina avtalsrutiner. 
Kommittén presenterar vidare för hur en eventuell lagtext skulle kunna utformas; 
 

”Säljaren har i princip separationsrätt till godset, om köparen är skyldig att betala det 
utan dröjsmål. Men han förlorar sin separationsrätt, om han inte inom skälig tid häver 
avtalet och återtar godset, när köparen åsidosätter villkoret om betalningstid i annat 
än ringa män och det kan antas att åsidosättandet kommer att upprepas.”210 
 

Kommittén kunde sedermera slå fast att förslaget inte skulle bli en genomförbar lösning då fler 
svåra gränsdragningar skulle öka och säljarens beviskrav skulle öka och troligtvis inte kunna 
uppnås. Vilket resulterar i att regeln då inte skulle kunna uppfylla sitt syfte.211  
 
Det andra förslaget som presenterades av Kommissionslagskommittén vilken benämndes som 
det ”stora steget”, vilken syftade till en reglering av återtagandeförbehållets sakrättsliga 
giltigtighet. Regleringens utformning presenterades följande; 
 

 ”Förbehållen godkänns i gods som får vidareförsäljas, bearbetas, sammanfogas med 
annan egendom eller konsumeras före betalning. De gäller vid vidare- försäljning fram 
till dess köpeavtal ingåtts med tredje man, vid bearbetning tills denna påbörjats 
(alternativt fortskridit så långt att icke oväsentlig bearbetning skett) och vid 
sammanfogande och konsumtion tills denna skett.”212 

 

                                                
207 SOU 1988:63 s. 66. 
208 H-Persson, A., Förbehållsklausuler, s. 697. 
209 Håstad, T., Lagstiftnings- och forskningsbehov inom sakrätten, SvJT 1988 s. 225. 
210 SOU 1988:63 s. 80. 
211 SOU 1988:63 s. 80f. 
212 SOU 1988:63 s. 81. 
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Kommittén fastslog att det är besvärande att köparen ges fri förfoganderätt över egendomen 
trots att köpet ej är fullt betalt. Säljaren saknar kontroll över egendomen, men ska ändå få 
möjligheten att förbehålla sig säkerhetsrätten till egendomen. Förfarandet strider mot allmänna 
sakrättslig principer och en rättighet kan inte grunda sig på slumpmässighet. Vidare är risken 
också stor att avtalsklausuler infogas i avtal som sedermera kan generera ett missbruk och 
därmed verka i motsatt riktning än regleringen syfte. Således infördes inte heller det stora steget 
då det inte var en skälig lösning.213  
 
 

  

                                                
213 SOU 1988:63 s. 91ff. 



 

38 
 

5 Analys och slutsats  

5.1 Inledning  
Detta kapitel utgör arbetets analys och slutsats och har till syfte att knyta samman de resultat 
som kan fastställas av arbetets frågeställningar vilka presenteras i rubrikerna för respektive 
stycke där frågorna besvaras, vidare presenteras hur ämnet kan behandlas på ett kompletterande 
sätt samt förslag på framtida forskning inom ämnet.  

5.2 Vad utgör i enlighet med svensk rätt, ett sakrättsligt giltigt 
återtagandeförbehåll? 
En säljare har under lång tid kunnat förbehålla sig rätten till den egendom som har överlåtits 
till köparen. Rättigheten är inte lagfäst och av praxis har fastställts huruvida 
återtagandeförbehållen ska tillämpas och bedömas. Emellertid är samhället i ständig 
förändring, vilket kan generera reglering som inte är tidsenlig. Återtagandeförbehållet utgör en 
praktisk och ekonomisk metod för näringslivets aktörer när det kommer till kreditköp. Trots att 
metoden anses som enkel har kritik riktats mot återtagandeförbehållets sakrättsliga giltighet. 
Av Kommissionslagskommittén betänkande och i den juridiska doktrinen har eventuella 
lösningar debatterats fram och tillbaka. Svåra gränsdragningsproblem kantar sakrätten. 
Emellertid är ett sakrättsligt giltigt återtagandeförbehåll ofta mycket gynnsamt då regeln 
möjliggör kreditköp och erbjuder säljaren ett sakrättsligt skydd i varan gentemot en köpare som 
inte fullgör sina betalningsförpliktelser, i konkurs, vid utmätning eller mot tredje man. Vid 
upprättandet av ett köp om avbetalning, ska säljaren kunna känna en trygghet i att betalning 
kommer erläggas eller att kreditgivaren behåller äganderätten till den vara köpet avser. Av 
anledningen att ett sakrättsligt giltigt återtagandeförbehåll genererar en stark rättighet att återta 
varan, föreligger också starka krav för vad som är att anse som ett giltigt återtagandeförbehåll 
i sakrättslig mening.  
 
Själva syftet med återtagandeförbehåll är att säljaren ska få en trygghet i den fordran som avser 
varan och som uppgår till samma summa som köpeskillingen. Förbehållet ska vara ställt av 
säljaren och begränsar köparen från att sälja egendomen vidare, bearbeta, sammanfoga eller 
konsumeras före full betalning erlagts säljaren. Om så sker förlorar återtagandeförbehållets sin 
sakrättsliga verkan och ett återtagande kan inte ske i förhållande till tredje man. För säljarens 
del innebär det en oprioriterad fordran i köparens konkurs.  

5.3 Vad innebär regeln om förfogandemedgivande, hur skulle säljarens 
sakrättsliga ställning påverkas om regeln avskaffades? 
Av de anförda argument som talar både för ett avskaffande av regeln om 
förfogandemedgivande samt argument som talar för en reform av ett utvidgat 
återtagandeförbehållet och dess sakrättsliga giltighet respektive begränsning, går att utläsa att 
det inte finns något klart svar. Fördelar och nackdelar har presenterats. Kanske en mellanting 
av reform och avskaffande lösningen, för en att uppnå bättre förutsägbarhet och eliminera 
slumpens betydelse i fråga om sakrättsligt skydd. Som Håstad anförde i tillägget till NJA 2009 
s. 79, är förfogandeförbudet i behov av en omklassificering, eftersom kreditköp med syfte att 
underlätta kreditförsäljningen främjar marknadens tillväxt samt konkurrensen. Därmed ska den 
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säljare som tar en risk inte straffas av förlorad säkerhet i form av ett förbud mot 
förfogandemedgivande eller förlorad separationsrätt. En sådan säljare ska kunna vara öppen 
med avtalets konstruktion, men samtidigt erhålla sakrättsligt skydd i förhållande till köparens 
borgenärer. Av de avgöranden som framställts i avsnitt 3.3.8, kan vidare fastställas att kraven 
för ett förfogandemedgivande måste vara mer tydliga än att säljaren lever med uppfattningen 
om att han eller hon äger rätten att exempelvis sälja egendomen vidare som i fallet 
om ”smågrisarna”, då HD:s beslut stor klart att köparen inte givits denna rättighet, varav 
förbehållet var giltigt i köparens konkurs. Den grundläggande uppfattningen är att det är den 
part som påvisar något som ska bevisa det. I ”Husbilarna” var frågan om ett godkännande till 
gäldenärsbyte var att likställa med att ett förfogandemedgivande hade lämnats. Även i detta 
mål kunde inte medgivandet bevisas. Med det faktum att ett förfogandemedgivande idag 
innebär att förbehållet förlorar sin sakrättsliga giltighet, är det viktigt att det faktiskt har skett. 
Vid ett ogiltigt återtagandeförbehåll hamnar säljaren utan sakrättsligt skydd, vilket inte ska ske 
utan grund.  
 
En eventuell lösning skulle kunna vara att omstrukturera regeln om förfogandemedgivande, 
kanske genom lagstiftning. En reglering speciellt utformad för parter som ofta ingår avtal där 
risken är högre i enlighet med förbudet mot förfogande, vilket kan vara inom handelsgrupperna 
detaljister, tillverkare och grossister. En sådan reglering skulle ge likande resultat i fråga om 
avtal och försäljning, men troligtvis leda till färre försök att undvika reglerna om 
återtagandeförbehåll och dess sakrättsliga begräsningar. Det skulle i sin tur främja marknaden 
och konkurrensen genom att det inte kommer vara lika riskfyllt att ingå avtal om kreditköp med 
ett infört återtagandeförbehåll, fast köparen har rätten att förfoga över egendomen. Emellertid 
uppkommer frågan för vad som sker då köparen går i konkurs och varan nu är i tredje mans 
besittning. Säljaren A bör i sådant fall införa i köpekontraktet att köparen B äger rätten att 
förfoga över egendomen samt överlåta den till tredje man C. Vidare ska framgå att vid 
överlåtelse från B till C, överlåts även ansvaret för den ursprungliga skulden till C. Vari A har 
separationsrätt i B:s konkurs eller vid utmätning.  
 
Jag anser att själva syftet med förbehåll är någonting positivt, som främjar marknadsekonomin. 
Vidare kan argument föras mot att regeln om förfogandemedgivande inte riktigt uppfyller sitt 
syfte, då många aktörer inte kan upprätta ett återtagandeförbehåll inom den avtalsformen där 
de verkar. För de detaljister och grossister skulle ett avskaffande av regeln om 
förfogandemedgivande främja produktion och kreditköp, men samtidigt öka risken för illikvida 
köpare som utlöper risk för konkurs då de ingår krediter de inte behärskar. Är ett avskaffande 
förfogandeförbudet en allt för drastisk åtgärd? Det har påvisats att det krävs för det sakrättsliga 
systemet och för att återtagandeförbehållet ska kunna uppnå sitt syfte. Samtidigt som ett 
avskaffande på många sätt skulle främja marknadsekonomin och även rättsekonomin. 
Möjligtvis är ett utvidgat återtagandeförbehåll en mer säker lösning då rättigheten kan 
begränsas, kanske en form av Kommitténs förslag om det ”lilla steget”. Vid en reform är det 
vidare viktigt med tydlighet, vilken egendom som kan skyddas, vilka formkrav som finns för 
att giltigt förbehåll samt att det tydligt framför, vilka rättigheter respektive skyldigheter 
borgenär och gäldenär gentemot varandra vid ett kontraktsbrott. Samt att konfliktens lösning 
tydligt anges, eftersom ett återtagande av egendom i gäldenärens konkurs kan försvåra i ett 
konkurs- eller rekonstruktionsförfarande.  
 
För att besvara ovanstående frågeställning för vad regeln om förfogandemedgivande innebär 
så är det helt enkelt att säljaren medgivande till förfogande över egendomen gör att det 
sakrättslig anspråket går förlorat. Alltså är ett medgivande en direkt förklaring till ett 
sakrättsligt ogiltigt återtagandeförbehåll. Vilket genererar en oprioriterad fordran i köparens 
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konkurs. I många fall ställer inte regeln till med några problem, men vid vissa specifika 
handlesformer är det vanligt att medgivande lämnas, just för att det är så avtal ingås och 
avslutas. Vidare skulle troligtvis ett avskaffande av regeln inte lösa alla de problem i 
förhållande till förtäckta avtalskonstruktioner med och gränsdragningsproblem.  

5.4 Vad innebär den norska salgspanten och i vilken mån skulle ett 
utvidgat återtagandeförbehåll vara eftersträvansvärt även i Sverige? 
Den norska salgspanten liknar till stor del det svenska återtagandeförbehållet del när det 
kommer till rättslig verkan och rätten till återtagande, men också avseende begränsningar och 
hinder för återtagande. För svensk rätt skulle inte regleringen införas i panträtten då det skulle 
strida mot allmänna principer. Emellertid har som tidigare nämnt frågan blivit utredd av 
kommissionslagskommittén i betänkandet kom fram till slutsatsen att en sådan reglering skulle 
strida mot allmänna panträttsliga principer. Även undantaget i § 3-15 (2) PL är till stor del likt 
regeln om förfogandemedgivande. Vad som i den norska rätten framförs är säljarens krav, vilka 
är att han eller hon bör förstå om köparen har till avsikt at sälja egendomen vidare innan full 
betalning inkommit till säljaren. Således är säljas handlingar och aktivitet i avtalsförhållandet 
kanske mer betydande än i enlighet med den svenska regleringen. Vidare är Norge ett av många 
länder som reglerar denna typ av rättighet i lagstiftningen. Emellertid har inte den norska 
salgspanten fått så stort utrymme i den svenska juridiska doktrinen i jämförelse med tysk rätt. 
Anledningen till detta är svårt att svara på, kanske anses frågan utredd och avslutad av 
Kommissionslagskommitténs betänkande, eller så anses helt enkelt lösningen vara för radikal. 
För Norge verkar salgspanten ändå uppnått ett tillfredställande resultat, vilket kanske skulle 
kunna bli resultatet även i Sverige.  
 
 Argumenten för ett utvidgat återtagandeförbehåll är många både för och mot. Vad avser 
allvarligt menade förbehåll som ett argument mot reform, ses idag som en något föråldrad 
tolkningsmetod som är i behov av en tidsenlig anpassning. Slumpargumentet är vidare ett 
argument som är besvärande för den vidare bedömningen. En säkerhetsrätt om grundar sig på 
en stor osäkerhet i om varan kommer finnas kvar eller ej är ett dåligt underlag för 
kreditsäkerhet. Av den juridiska doktrinen har fastställts att gränsdragningen i fråga om 
allvarligt menade förbehåll är för avancerad. När ska ett återtagandeförbehåll anses som giltigt 
när ett medgivande getts och säljaren blottat sig för en stor risk att varan inte kommer finnas 
för återtagande vid en konkurs. Således talar argumentet om allvarligt menade förbehåll inte 
för att en reform bör införas avseende ett utvidgat återtagandeförbehåll.  
 
Ett argument som talar för ett utvidgat återtagandeförbehåll är att det rättsläge som råder idag 
kan verka hämmande för konkurrens och produktion, på sådant sätt att krediter som möjliggör 
förvärv inte prioriteras. Företag som inte annars vågar sälja eller köpare som inte har 
likviditeten att köpa skulle vid en reform kunna ingå avtal vilket då hade varit positivt för 
marknadsekonomin. Nästa steg, förutom att endast se till reformens fördel är att väga in 
riskerna i ett sådant förfarande, vilket kan bli en oprioriterad fordran i köparens konkurs. Vidare 
är fråga om ett företag som inte är likvid bör beredas fler krediter. Emellertid kan ett utvidgat 
återtagandeförbehåll minimera gränsdragningsproblematiken på sådant vis att det inte finns 
något syfte med förtäckta avtalskonstruktioner, vilket skulle underlätta för både domstolen, 
konkursförvaltaren, men också för parterna då de kan spela med öppna kort. Vidare anför 
Kommittén att kommissionsavtal på många sätt liknar kreditköp med återtagandeförbehåll, 
förutom att det inom kommissionsavtal är vanligt att kommissionären gör självinträde vilket 
leder till huvudmannens förlorade separationsrätt. Därmed är inte heller kommissionsavtal ett 
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lika säkert tillvägagångssätt och reglerna bör närma sig varandra för att främja rättssäkerheten 
samt förutsägbarheten.  
 
Frågan avseende det sakrättsligt giltiga återtagandeförbehållets utvidgande ställdes på sin spets 
i Kommissionslagskommitténs betänkande SOU 1988:63. Kommitténs lade fram två konkreta 
förslag för en reform, varav det ena är det ”lilla steget” avseende separationsrätt även vid 
förfogandemedgivande, men rätt till återtagande vid köparens dröjsmål. Det går att diskutera 
huruvida förslaget är eftersträvansvärt då det föreligger stora tillämpningssvårigheter också 
rättstekniskt. Det ”lilla steget” kan ge ett fönster för illikvida köpare att hamna i 
betalningsdröjsmål, vidare är det inte en enkel uppgift att slå fast att säljaren då gjort sig förtjänt 
att behålla sin separationsrätt vilket sedermera ska bevisas i en eventuell tvist i domstol. 
Det ”stora steget” skulle troligtvis innebära en allt för stor förändring för svensk rätt och blir 
därmed inte eftersträvansvärt av den anledningen. Parter kan tänkas bli lidande vid en sådan 
drastisk reform då säljaren helt saknar kontroll över egendomen då köparen ges fri 
förfoganderätt vilket också strider mot de rättsliga principerna inom säkerhetsrätten. Följderna 
skulle troligtvis inte vara positiva, vilket också var en av anledningen till att Kommittén i 
betänkandet kom fram till slutsatsen att en sådan reform inte var tänkbart då. Inte heller idag 
skulle en sådan reform vara främjande för marknaden då det föreligger risk för motsatt resultat 
då säljaren inte kan kontrollera varan på ett betryggande sätt.   
 
Försök har gjorts för att systematisera  återtagandeförbehållets ställning, senast SOU 1988:63 
då för och nackdelar utreddes, emellertid fanns det inte utrymme för en reform då. Kanske har 
tiderna ändrats och det idag kan anses vara mer eftersträvansvärt att införa en lagregeln med 
syfte att klargöra de problem och gränsdragningsfrågor som idag skuggar sakrätten. Frank 
framför i sin artikel att regleringen till största del består av avgöranden från HD, vilket också 
innebär att HD skulle kunna avskaffa regeln på samma sätt som den uppkom. Emellertid är det 
tveksamt om HD efter så lång tid skulle avskaffa bearbetning och tillämpning av regeln om 
förfogandemedgivande och vidare skulle sätta rättssäkerheten på spel, som också har en väldigt 
stark ställning inom sakrätten. Vidare menar Frank att det troligtvis är den juridiska doktrinen 
som bär ansvaret att visa på att en reform, omklassificering eller ett avskaffande är befogat. Av 
förslagen som lagts fram kan konstateras att reformen bör anpassas så att reglerna blir mer 
tidsenliga i förhållande till de avtalsformer som finns idag. Vidare är en reform fördelaktig då 
kringgåendeförsök av reglerna troligtvis kommer upphöra vilket gynnar parterna med och 
samhället i stort. En av de stora positiva effekterna av ett starkare återtagandeförbehåll borde 
vara att marknaden får ett uppsving av att det blir enklare att ingå avtal om köp på kredit. 
 
Vad avser de rättstekniska fördelar som tidigare redogjordes för, kan dessa också anses som 
fördelaktiga vid en reform. Just denna fördel kommer att uppkomma i båda utfall just för att 
reglerna i sådant fall blir tydligare och parterna har större möjlighet att göra rätt från början, 
vilket då inte belastar domstolen och konkursförvaltare, som måste klargöra om gäldenären 
haft förfoganderätten till den specifika egendomen.  

5.5 Avslutande ord 
Avslutningsvis kan det konstateras att det råder många frågetecken inom sakrätten, bör eller 
inte bör reform ske, hur ska de svåra gränsdragningsproblemen lösas, hur skulle en reform vara 
formulerad för att vara ändamålsenlig. Försök till en mer systematiserad sakrätt har gjorts, 
ingen lösning har funnits. Det är praxis som idag håller i tyglarna, HD skulle kunna ändra 
klimatet genom att på samma sätt som regeln om förfogandemedgivande upprättades, också 
avskaffa den. Emellertid kräver ett sådant tilltag noggrant utredas så att motsatt effekt uppstår. 
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Debatten har inte kallnat och det tillkommer ständigt argument som talar både för och mot 
reform och avskaffande. Det är därmed inte lätt att dra någon egentlig slutsats för huruvida en 
reglering är eftersträvansvärt i Sverige. Av Norges system kan fastställas att det ansågs vara 
befogat med reglering, emellertid skulle en sådan radikal lösning som Norge har endast kunna 
säkerställas genom lagstiftning för Sveriges del. Jag tror dock inte att Sverige är på samma nivå 
som Norge i den frågan och även om det kan föra med sig både positiva samt negativa följder 
av reglering, har vi nog en lång väg kvar att gå innan regleringen förändras.  
 
Vad som också är intressant till ämnet och som diskuteras flitigt är förbehållens ställning i 
förhållande till den internationella handeln. Handel över landsgränser hör i dag till företagens 
vardag och reglerna kring sakrättsligt giltiga förbehåll kan vara besvärliga i förhållande till 
denna handel. Experter har emellertid gjort försök till ett närmande mot en gemensam  
internationell reglering exempelvis genom 2009 års DCFR. Emellertid har inte debatten 
kommit till någon klarhet ännu, men många kunniga menar att ett samarbete bör införas av 
anledningen att värna om den fira rörligheten inom unionen. Ämnet är emellertid inte föremål 
för detta arbete, men en intressant fråga som vi troligtvis kommer höra mer om.  
 
Då samhället är i ständig förändring, kreditköp inom olika branscher och handelsnormer ingås 
mer är någonsin, nationellt, men också över landsgränser. Den sakrättsliga säkerheten har en 
väsentlig betydelse för marknadsekonomin och konkurrensen. Sverige är på många sätt efter 
många andra rättsordningar som på olika sätt löst frågan avseende återtagandeförbehållets 
sakrättsliga giltighet och begränsningar. Det som kan konstateras är att det är viktigt nu, men 
också i framtiden att sträva efter en rättsordning som upprätthåller rättssäkerheten och 
förutsägbarheten på ett godtagbart sätt. Därmed ser jag det troligt att någon typ av förändring 
kommer att ske, kanske på nationell nivå eller kanske på internationell nivå. Det ska vidare bli 
spännande att följa utvecklingen.  
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