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Sammanfattning 
Om en gäldenär har fler än en skuld till samma borgenär och betalar ett belopp som inte är 

stort nog att täcka samtliga skulder, uppstår frågan på vilken av skulderna betalningen ska 

avräknas. Vad gäller frivillig betalning regleras situationen av 9 kap. 5 § i 1736 års handels-

balk (HB), som tillerkänner gäldenären en primär rätt att välja avräkningsskuld. Ur 9 kap. 5 § 

HB går det inte att utläsa vad som händer när gäldenär inte gör något val. Ur rättspraxis och 

rättsvetenskaplig doktrin har det därmed vuxit fram en princip som tillmäter borgenär en 

sekundär valrätt vid odestinerade betalningar.  

Att tilldela gäldenär en primär valrätt när denne har flera skulder till samma borgenär före-

faller vara en närmast universell princip. Det förklaras ofta med att gäldenär har full ägande-

rätt över sin förmögenhet och får bruka denna på ett sätt som denne finner mest lämpat. Ut-

över gäldenärs intresse av särskild avräkningsordning går det även att finna andra intressen 

bakom avräkningsordningen. Ett av dessa intressen är omsättningsintresset, det vill säga att 

regleringen ska vara enkel och effektiv att använda samt verka konfliktminskande. Ur praxis 

har även borgenär tillmätts ett särskilt intresse av en viss avräkningsordning och detta intresse 

har visats kunna väga tyngre än gäldenärens dito.  

Trots lagrummets aktningsvärda ålder är fortfarande ett flertal frågor angående avräknings-

ordningen obesvarade. I doktrin förekommer inte sällan skiljaktiga meningar om rättsläget. 

Även på vilket sätt avräkningsordningen bör förändras har framförts olika åsikter om, fram-

förallt hur den sekundära valrätten bör utövas. Genom att analysera de olika bakomliggande 

intressena och att applicera dessa på framförda reformförslag samt även undersöka huruvida 

förslagen löser några av dagens problem, avser jag att framföra den modell jag anser är bäst 

lämpad i svensk rätt.  

Justitieråden Lindskog och Johansson förespråkar ett system där valrätten inte övergår på 

borgenären förrän denne frågat gäldenären om vilken skuld gäldenären vill avräkna. Justitie-

rådet Herre vill däremot se att Sverige inför en bestämmelse likt den i DCFR, som bland annat 

innehåller en förbestämd avräkningsordning som aktualiseras i det fall borgenären inte utnyt-

tjar sin destinationsrätt inom skälig tid. Före detta justitieråden Walin och Karlgren erkänner 

inte ens borgenärers sekundära valrätt och anför en skyldighet för borgenär att alltid avräkna 

den för gäldenären mest betungande skulden.  

Behovet av reform av 9 kap. 5 § HB är idag inte lika stort som tiden före instiftandet av en 

gäldenärsvänlig skyddsregel i NJA 2013 s. 1190. Däremot finns det fortfarande en stor för-

bättringspotential av avräkningsordningen. Enligt min uppfattning utgör inte Walins och Karl-

grens förslag en lämplig grund för reform, eftersom borgenärs sekundära valrätt idag är fast 

cementerad i svensk rätt och att förslaget inte tar hänsyn till borgenärs intresse vid avräkning. 

Lindskogs och Johanssons modell med avräkningsförfrågan, anser jag inte heller balanserar 

de bakomliggande intressena på ett valavvägt sätt, eftersom den är alltför gäldenärsvänlig. 

Bestämmelsen i DCFR skulle däremot – efter viss modifikation – främja omsättningsintresset 

på ett lämpligt vis och samtidigt ta hänsyn till både gäldenärers och borgenärers intressen på 

ett fördelaktigt sätt.   
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1. Inledning 

1.1 Introduktion till ämnet 

Det finns fortfarande ett antal bestämmelser i 1736 års handelsbalk som gäller än idag och har 

en avgörande funktion i flertal rättsområden. En av dessa är 9 kap. 5 § handelsbalken (HB): 

Haver någon av samma man fått flera lån, än ett, och förbundit sig, att för det ena giva 

större ränta, och för det andra mindre, eller ingen; där må skuldenär avräkna det, som 

betalas, å vilketdera lån han helst vill; dock ej förr, än förfallodagen inne är. Ej må 

något på huvudstolen avräknas, förr än räntan gulden är. 

Situationen som paragrafen reglerar är den som uppstår när en gäldenär har fler än en skuld 

till samma borgenär och gör en inbetalning som inte är stor nog för att täcka samtliga skulder. 

Gäldenären har enligt lydelsen i paragrafen själv rätt att avgöra vilken skuld som ska avräknas 

vid en betalning, såvida frigörelsetiden för den önskade skulden är inne.
1
 Detta val ska framgå 

vid tidpunkten för betalning och det finns även ett rekvisit på tydlighet som tillkommit via 

praxis.
2
 Det brukar talas om att gäldenären bestämmer avräkningsordningen eller att denne 

har en destinations- eller valrätt – en rätt att med bindande verkan rikta betalning till en viss 

skuld. Bestämmelsen spelar än idag en avgörande roll i kommersiella sammanhang, särskilt 

när komplexa betalnings- och avräkningsflöden förekommer.
3
   

Om gäldenären inte utnyttjar denna destinationsrätt, och det inte heller framgår av omständig-

heterna vilken skuld denne valt, övergår det på borgenären att välja avräkningsskuld. Denna 

princip, kallad borgenärers sekundära destinations- eller valrätt, är allmänt vedertagen som 

gällande rätt.
4
 Övergången av valrätten går emellertid inte att utläsa ur 9 kap. 5 § HB, utan har 

tillkommit genom rättspraxis. På vilket sätt den sekundära valrätten ska utövas eller vilka 

undantag den är förenad med, råder det olika åsikter om i doktrinen.  

Både samhället och rättsvetenskapen har utvecklats avsevärt under de närmare 300 åren sedan 

avräkningsordningen i 9 kap. 5 § HB introducerades. På 1700-talet skedde i princip all betal-

ning via fysisk överföring av kontanta medel. Det torde inte ha varit några problem för gäld-

                                                 
1
 Av paragrafen framgår att skulden ska vara förfallen till betalning, men enligt NJA 2002 s. 577 är det 

frigörelsetiden som ska vara inne, se även Lindskog, Stefan, Betalning: om kongruent infriande av penning-

skulder och andra betalningsrättsliga frågor, 1 uppl., Norstedts juridik, Stockholm, 2014, s. 563 (cit Lindskog, 

2014) med vidare hänvisningar.  
2
 NJA 1989 s. 177. 

3
 Herre, Johnny, Ytterligare något om avräkningsordningen i 9 kap. 5 § handelsbalken. I Lambertz, Göran, 

Lindskog, Stefan & Möller, Mikael (red.), Festskrift till Torgny Håstad / [redaktörer Göran Lambertz, Stefan 

Lindskog, Mikael Möller], Iustus, Uppsala, 2010 s. 253 (cit Herre, Festskrift). 
4
 Se Lindskog, 2014, s. 566, där han menar att valrättens övergång är ”förhållandevis allmänt vedertagen”. Se 

mer om erkännandet av den sekundära valrätten under avsnitt 3.2.  
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enären att uttrycka önskad avräkningsordning och inte heller problem för borgenären att upp-

fatta denna önskan. Idag förekommer andra betalningsmetoder där fysisk överföring av peng-

ar aldrig kommer i fråga, till exempel girering, kortbetalning och överföring via internet. Vid 

vissa av dessa metoder möts aldrig borgenär och gäldenär och utrymme för gäldenär att utnyt-

tja sin primära valrätt genom att lämna meddelande kan vara begränsat. Till exempel kan en 

borgenär förse en gäldenär med ett och samma OCR-nummer
5
 som ska användas vid betal-

ning över internet av samtliga av gäldenärens skulder till borgenären. Utrymmet för meddel-

ande om vald avräkningsskuld försvinner därmed och genom denna anvisning om betalnings-

rutin ges i praktiken borgenären den primära valrätten. Andra intressen har dessutom tillkom-

mit sedan lagrummets ikraftträdande år 1736. Ett exempel är borgenärs intresse av att kunna 

hantera betalningar automatiskt, vilket lett till att praxis synes vara mer borgenärsvänlig under 

de senaste årtiondena.  

På grund av att det fortfarande finns en hel del oklarheter angående avräkningsordningen i all-

mänhet – och den sekundära valrätten i synnerhet – förespråkar några av Sveriges mest fram-

stående jurister en förändring av avräkningsordningen i svensk rätt och olika modeller för 

detta har lagts fram i den rättsvetenskapliga doktrinen. Till exempel förordar justitieråden 

Lindskog och Johansson ett system där valrätten inte går över på borgenären förrän denne 

frågat gäldenären vilken skuld gäldenären vill avräkna.
6
 Justitierådet Herre vill däremot se att 

Sverige inför en bestämmelse likt den i DCFR (Draft Common Frame of Referense), som 

bland annat innehåller en förbestämd avräkningsordning som aktualiseras i det fall borgenären 

inte utnyttjar sin destinationsrätt inom skälig tid.
7
 Vilken hänsyn dessa ansedda jurister tar till 

de olika bakomliggande intressena och i vilken utsträckning deras modeller förbättrar avräk-

ningsordningen är oklart. 

1.2 Syfte och frågeställningar 

Mitt syfte med denna uppsats är att granska avräkningsordningen i 9 kap. 5 § HB för att 

utreda huruvida den snart 300 år gamla bestämmelsen är i behov av reform samt hur denna 

förändring skulle kunna se ut. 

 

                                                 
5
 OCR (Optical Character Recognition) är ett referensnummer som oftast finns angivet på en faktura eller 

inbetalningskort. Numret tillåter mottagaren att identifiera och automatiskt behandla betalningen i sin bokföring 

och kundreskontra. Se Sveriges Riksbank, Den svenska massbetalningsmarknaden, juni 2013, s. 20 och 137.  
6
 Stefan Lindskog är justitieråd och har varit ledamot av HD sedan år 2008. Sedan år 2011 är han dessutom 

ordförande på en av domstolens två dömande avdelningar och den 1 maj 2016 blir Lindskog ordförande i HD. 

Svante O. Johansson är även han justitieråd och har varit det sedan år 2011. 
7
 Johnny Herre har varit ledamot i HD sedan år 2010. 
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De centrala frågeställningarna i denna uppsats är: 

- Finns det ett behov av förbättring av avräkningsordningen i 9 kap. 5 § HB? 

- Vilka förslag på förbättring av avräkningsordningen har framförts i rättslitteraturen? 

- Vilka konsekvenser skulle dessa förslag få på gäldenärer och borgenärer och dess 

intressen? 

Eftersom betalning torde vara den vanligast förekommande rättshandlingen i dagens samhälle, 

är min förhoppning att uppsatsen kommer vara av intresse för såväl domstolar som praktiskt 

verksamma jurister, som kan behöva vägledning i sitt beslutsfattande eller sin argumentation 

och framställning. Vidare riktar jag mig till lagstiftaren genom att komma med rekommenda-

tioner över hur situationen på bästa sätt kan regleras. 

1.3 Metod och material 

I uppsatsen använder jag mig av vad som skulle kunna klassificeras som rättsdogmatisk 

metod. Metoden är emellertid synnerligen omtvistad och det är oftare bättre att beskriva hur 

författaren faktiskt går till väga, än att förlita sig på att alla läsare har en entydig bild av vad 

rättsdogmatiken innebär.
8
 Jag väljer därmed att inte bruka denna klassificering och försöker i 

det följande istället beskriva vilket material som använts och hur jag hanterat detta material i 

min analys. 

I uppsatsen begagnar jag mig av de klassiska rättskällorna, det vill säga lagtext, propositioner 

och utredningar, rättspraxis, rättsvetenskaplig doktrin samt allmänna rättsgrundsatser.
9
 Lagens 

förarbete ger dock begränsad vägledning och även lagtextens ordalydelse ger mindre hjälp i 

besvarandet av mina frågeställningar. Störst fokus läggs därför på prejudikat från HD och den 

rättsvetenskapliga doktrinen samt, till viss del, rättsliga principer. 

Utöver de traditionella rättskällorna som brukar känneteckna den klassiska rättsvetenskapliga 

metoden använder jag även mig av internationella dokument, närmare bestämt de internation-

ella regelkomplexen Draft Common Frame of Reference (DCFR), Principles of European 

Contract Law (PECL) och Unidroit principles of international commercial contracts (UP).
10

 

Regelkomplexen innehåller bestämmelse om avräkningsordningen som är av intresse för min 

                                                 
8
 Kleineman, Jan, Rättsdogmatisk metod. I Korling, Fredric & Zamboni, Mauro (red.), Juridisk metodlära / 

[redaktörer Fredric Korling, & Mauro Zamboni], Studentlitteratur, Lund, 2013, s. 21 (cit Korling & Zamboni). 
9
 Sandgren, Claes, Rättsvetenskap för uppsatsförfattare: ämne, material, metod och argumentation, 2. uppl., 

Norstedts juridik, Stockholm, 2007, s. 36 ff.  
10

 DCFR, PECL och UP har olika ursprung och syfte. De två förstnämnda är skapade av akademiker från olika 

EU-länder i ett försök att uniformera den europeiska kontraktsrätten, medan UP är en modellag skapad av den 

oberoende mellanstatliga organisationen The International Institute for the Unification of Private Law.  
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uppsats. Dokumenten används främst som jämförelseobjekt, men även som argumentations-

underlag.   

De internationella regelkomplexens status som rättskälla i svensk rätt fordrar vidare kommen-

tarer. HD har i ett antal rättsfall hänvisat till DCFR och i viss mån har regelkomplexet även 

varit vägledande för domslutet.
11

 DCFR har också fått betydande genomslag i den rättsveten-

skapliga doktrinen och Herre förutspår att DCFR kommer att vara inflytningsrik i juridisk 

argumentation i framtiden.
12

 Även UP och PECL har hänvisats till av HD.
13

 Att HD på senare 

tid använt dessa källor, både som jämförelseobjekt och som argumentationsunderlag, borde 

innebära att regelkomplexen inte helt saknar status som rättskälla. Det ska dock nämnas att 

ingen av artiklarna i UP, PECL eller DCFR som rör avräkningsordningen har hanterats av HD 

när frågan varit uppe för prövning. Justitierådet Johansson hänvisade dock till DCFR:s artikel 

i sitt tillägg till NJA 2013 s. 1190, men nöjde sig med att enbart konstatera att inte heller 

denna gav vägledning i den aktuella frågan. Detta torde vittna om att den inte saknar relevans 

i sammanhanget. 

Även danska och norska rättskällor som berör destinationsrätten beaktas i viss utsträckning.
14

 

Ambitionen är dock inte att göra en uttömmande kartläggning av den nordiska rätten, utan 

dessa källor begagnas i tjänande syfte för att bidra till djupare argumentation. Våra grann-

länder har en bestämmelse som liknar 9 kap. 5 § HB och det är därmed intressant att redogöra 

för hur deras rättsvetenskap behandlar frågan. Det råder dock inte en så pass stor uniformitet 

att den nordiska rätten kan betraktas på samma sätt som den svenska. Därmed används inte 

den nordiska rätten som rättskälla i sig, utan som komparationsunderlag.   

I flertalet domar från HD förekommer tillägg, vilket till viss del används som rättskälla i upp-

satsen. Det förekommer diskussion om vilket rättskällevärde dessa har och hur de ska tolkas, 

vilket ger anledning – både ur pedagogisk och ur vetenskaplig synvinkel – till att diskutera 

detta närmare här. Tillägg till HD:s domar saknar prejudikatvärde – prejudikatet finns i avgör-

andet och även om samtliga dömande justitieråd skulle instämma i tillägget varken ändras 

                                                 
11

 Se exempelvis NJA 2009 s. 672, NJA 2010 s. 629, NJA 2011 s. 600, NJA 2012 s. 452, NJA 2012 s. 597, NJA 

2014 s. 272, NJA 2014 s. 1006 och NJA 2014 s. 629. Se även om DCFR:s förhållande till svensk rätt i Herre, 

Johnny, DCFR och svensk rätt, Svensk juristtidning 2012 s. 933 (cit Herre, SvJT). 
12

 Herre, SvJT, s. 936. 
13

 Se bland annat NJA 2013 s. 1174 och NJA 2010 s. 467. 
14

 I finsk rätt regleras avräkningsordningen i 9 kap. 5 § HB, som är identiskt med den i svensk rätt. Norge och 

Danmark saknar liknande lagsatt bestämmelse, men principerna bakom – som att gäldenären har den primära 

valrätten – är densamma som i svensk och finsk rätt. Se Håstad, Torgny, Några frågor kring 9 kap. 5 § handels-

balken, JFT 1984, s. 511, på s. 512 med vidare hänvisningar (cit Håstad, JFT). 
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eller utvidgas prejudikatet.
15

 Det kan heller inte som regel ges någon betydelse för tolkningen 

av prejudikatet.
16

 Tillägg är dock inte betydelselösa. I uppsatsen används tillägg till HD:s 

avgöranden som någon form av rättsvetenskaplig doktrin, skrivet i samband med ett avgör-

ande och som möjligtvis bör tolkas i anslutning till detsamma.  

Den person som ägnat mest intresse åt 9 kap. 5 § HB är Håstad, som bidragit med två verk 

från år 1975 och 1984.
17

 Närmare i tiden har även Herre och Lindskog bidragit till diskuss-

ionen om avräkningsordningen.
18

 Både Håstad och Herre har även varit aktiva i Study Group 

on a European Civil Code, som haft anledning att diskutera hur en lämplig bestämmelse om 

avräkningsordningen bör se ut.  

Det kan av pedagogiska skäl vara betydelsefullt att avslutningsvis förklara min hänvisnings-

metod. Jag brukar en modern variant av Oxfordsystemet. Detta innebär att fotnoter används, 

men utan att hela källan återges i noten. Istället sätts efternamn i fotnoten och det hänvisas till 

källförteckningen för att se referensen i sin helhet.
19

 Har en författare flera verk med i fram-

ställningen återfinns årtal i noten och är två eller flera verk från samma årtal används istället 

del av titel alternativt forumet verket är publicerat i.  

1.4 Avgränsning 

Avräkningsordningen är en komplex och förhållandevis svåröverskådlig bestämmelse. Trots 

att den är närmare 300 år gammal finns det fortfarande många aspekter som inte är klargjorda 

och i doktrinen tycks författarna ha olika sätt att lösa frågorna på. Mot bakgrund av att avräk-

ningsordningen analyseras med avseende på dess förbättringspotential hamnar vissa, till 

avräkningsordningen närstående spörsmål, utanför uppsatsens omfång. Dessa kontroverser 

kommer därför enbart att analyseras i den omfattningen det är relevant för mitt syfte och mina 

frågeställningar. För fördjupad läsning om avräkningsordningen hänvisas till litteraturen i 

källförteckningen.  

Vidare är uppsatsen karaktär uteslutande obligationsrättslig, vilket innebär att parternas för-

hållande till tredje man utelämnas i den omfattningen det inte är relevant för mina frågeställ-

                                                 
15

 Calissendorff, Kerstin, Lambertz, Göran & Lindskog, Stefan, Tillägg till Högsta domstolens avgöranden, samt 

något om skiljaktigheter, Svensk juristtidning 2012 s. 313 på s. 317. Se även om anledningar till att skriva tillägg 

och inte exempelvis en artikel på s. 314 ff. 
16

 A.a. s. 317 f.  
17

 Håstad, Torgny, Avräkningsordningen: när gäldenären har flera skulder till samma borgenär: utredning gjord 

på uppdrag av Riksskatteverket, Jurid. inst., univ., Uppsala, 1975 (cit Håstad, 1975) respektive Håstad, JFT. 
18

 Herre, Festskrift, s. 253 ff. respektive Lindskog 2014, kap. 12. 
19

 Se om denna allt vanligare hänvisningsteknik i Sandgren, Claes, Hänvisningar i rättsvetenskapen, Juridisk 

tidskrift nr 1 2005/2006 s. 65 (cit Sandgren). 
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ningar. Detta innebär en avgränsning från spörsmål där till exempel ställda säkerheter och 

borgensåtagande spelar roll i bedömningen.  

Jag avser även enbart behandla 9 kap. 5 § HB. Denna paragraf är enbart tillämplig på frivill-

iga betalningar
20

 och därmed utesluts situationer där konkurs, utmätning och andra exekution-

såtgärder är för handen. Dessutom avgränsas vissa specialreglerade situationer där staten är 

borgenär.
21

 

1.5 Terminologi 

Avräkningsordning och destinationsrätt är två synonyma termer för samma företeelse. I den 

rättsvetenskapliga litteraturen förefaller avräkningsordningen vara den mest frekvent använda 

termen.
22

 I denna uppsats brukas avräkningsordningen som en generell benämning på 9 kap. 5 

§ HB. 

När jag i uppsatsen talar om borgenär och gäldenär eller fordring och skuld, är det uteslutande 

penningborgenär och -gäldenär respektive penningfordring och -skuld jag åsyftar. Naturaför-

pliktelser lämnas av uppenbara skäl utan hänsyn, eftersom uppsatsen behandlar betalning med 

pengar. 

Begreppet betalning är en mångtydig term som inbegriper flera olika företeelser, både i vard-

agligt och juridiskt språkbruk. Ur juridiskt hänseende bör det skiljas mellan händelsen betal-

ning och rättshandlingen betalning. Den förra innebär en fysisk transaktion av betalningsme-

del, det vill säga de fysiska åtgärderna som vidtas, och den senare handlar om den befrielse 

från skuld respektive infriande av fordran som sker genom transaktionen.
23

 När jag i det följ-

ande brukar begreppet betalning är min förhoppning att vilken av situationerna jag menar ska 

framgå av sammanhanget. Vid behov av att särskilja betydelsen av betalning brukas termerna 

betalningstransaktion och betalningsrättshandling.  

                                                 
20

 Håstad, JFT, s. 510. 
21

 Som exempel kan nämnas 62 kap. 15 § skatteförfarandelagen. Det har diskuterats om gäldenären överhuvud-

taget bör ha en primär valrätt vid frivillig betalning av skatteskulder, eftersom preskription av skattefordringar 

inte kan avbrytas utan vidare. Så har emellertid ansetts vara fallet, se Håstad, JFT, s. 513 f.  
22

 Se exempelvis Lindskog, 2014, Håstad, 1975 och Herre, Festskrift. Jämför däremot Munukka, Jori, Får en 

borgenär bortse från gäldenärens avtalsstridiga destination av betalningen?, Karnov Nyheter: Rättsfalls-

analyser, 2009, som i princip uteslutande använder sig utav destinationsrätt för att beskriva 9 kap. 5 § HB. 
23

 Arnesdotter, Ingrid, Moderna betalningsmetoder: betalning och girering, Nerenius & Santérus, Stockholm, 

1996, s. 20 (cit Arnesdotter).  
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1.6 Disposition  

I kapitel 2 behandlas den primära valrätten, alltså den valrätt som enligt 9 kap. 5 § HB till-

delas gäldenären. Kapitlet inleds med en beskrivning av hur parterna sinsemellan kan avtala 

om avräkningsordning och fortsätter med ett avsnitt om de förutsättningar och undantag som 

den primära valrätten är förenad med. Häri behandlas bland annat i vilken ordning ränta och 

kostnader ska betalas, vilka krav som finns på destinationsmeddelandet samt under vilka 

förutsättningar en inbetalning anses konkludent destinerad.  

I kapitel 3 behandlas situationen när gäldenär inte gjort något val, varken uttryckligen eller 

underförstått. Kapitlet inleds med en utredning om erkännandet av borgenärens sekundära 

valrätt, vilket inte alltid varit en självklar effekt av odestinerade betalningar. Sedan utreds för-

utsättningar för och undantag till den sekundära valrätten.  

I kapitel 4 om rättspolitik, redogörs för de förslag på reformer som förts fram i rättslittera-

turen. Framförallt behandlas Lindskogs, Johanssons, Herres och Walins åsikter de lege fere-

nda angående avräkningsordningen. 

Kapitel 5 innehåller min analys. Kapitlet inleds med analys om de bakomliggande intressena 

som går att finna i praxis. Sedan sker analys om de problem som jag kunnat se med dagens 

reglering avseende avräkningsordningen. Därefter, under avsnitt 5.4-5.6 sker analys av de tre 

främsta förslagen på förbättring av avräkningsordningen, varefter en självständig analys sker 

angående reformbehovet av 9 kap. 5 § HB.  

Uppsatsen avslutas med kapitel 6, som innehåller sammanfattande kommentarer och slutsatser 

där jag strävar efter att besvara de frågeställningar jag uppställt i avsnitt 1.2.  
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2 Den primära valrätten 

2.1 Inledande kommentarer 

Tanken bakom 9 kap. 5 § HB är enkel: gäldenären har full äganderätt över sin förmögenhet 

och får bruka denna på ett sätt som han eller hon finner mest lämpat. Gäldenären får alltså fritt 

bestämma vilken – om någon – borgenär som ska betalas och det är därmed också lämpligt att 

denne själv får bestämma vilken skuld som ska betalas.
24

   

I det följande kapitlet behandlas den primära välrätten, eller med andra ord gäldenärens desti-

nationsrätt. Kapitlet inleds med att beskriva avräkningsordningens dispositiva karaktär, för att 

sedan utreda vilka förutsättningar och begränsningar som följer av 9 kap. 5 § HB.  

2.2 Avtalad avräkningsordning 

Regleringen i 9 kap. 5 § HB är dispositiv, vilket innebär att parterna kan avtala bort bestäm-

melsen till fördel för en egen avräkningsordning. Detta sker till exempel vid hänvisning till 

DCFR. Ett sådant avtal kan både träffas på förhand och i efterhand och är naturligtvis bind-

ande för parterna.
25

 I dessa situationer ska således både destineringar och avräkningar göras i 

enlighet med avtalet. Om borgenären avräknar en odestinerad fordran på annan skuld än den 

som ska avräknas enligt avtalet, är hans förklaring utan verkan och skulden som skulle avräk-

nas anses infriad.
26

  

Det blir emellertid annorlunda om gäldenären destinerar en betalning i strid med avtalet. 

Rättsverkningarna av en sådan destination är något oklara. Klart torde dock vara att en borg-

enär är tvungen att reklamera för att inte bli bunden av sin passivitet.
27

  En fråga av mer 

osäker ställning är huruvida borgenären får bortse från destineringen och avräkna enligt avta-

let. Enligt Lindskog torde inte så vara fallet.
28

 Walin är av samma åsikt och menar att vid en 

avtalsstridig destination har borgenären valet att antingen avvisa eller acceptera betalningen – 

någon rätt att välja annan avräkningsskuld finns inte.
29

 Även Håstad synes ha denna uppfatt-

                                                 
24

 Lindskog, 2014, s. 564 och Håstad, JFT, s. 512 f och 1975 s. 5 ff. 
25

 Lindskog, 2014, s. 566. 
26

 A.a. s. 568.  
27

 Lindskog, 2014, s. 592 och Håstad, JFT, s. 514.  
28

 Lindskog, 2014, s. 592 med vidare hänvisningar.  
29

 Walin, Gösta, Lagen om skuldebrev: gåvolagen, räntelagen, deposition, dödning, 2., [omarb.] uppl., Norstedts 

juridik, Stockholm, 1997, s. 288 f. (cit Walin uppl. 2). Walin menar även att samma sak ska gälla vid lagstridig 

betalning, det vill säga vid destinering till icke förfallen skuld eller kapital före ränta, se a.a. Det ska dock 

nämnas att Walin sållar sig till minoriteten som inte erkänner borgenärens sekundära valrätt. Vad detta har för 

inverkan på hans uppfattning i denna fråga låter jag vara osagt.  
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ning och både han och Lindskog är överens om att borgenär, sedan denne avvisat betalning, 

inte heller kan kvitta betalningen mot andra fordringar.
30

 

Även art. 6.1.12 UP, art. 7:109 PECL och art. III. -2:110 DCFR gäller i de fall ingen avräk-

ningsordning har avtalats mellan parterna.
31

 Destinering från gäldenär i strid med avräknings-

avtal är utan verkan och avtalad skuld anses infriad.
32

 

2.3 Förutsättningar och begränsningar 

2.3.1 Förfallen skuld 

Enligt 9 kap. 5 § HB är det gäldenären som fritt bestämmer avräkningsordningen, när denne 

gör en betalning som inte är stor nog att täcka alla skulder till borgenären. Regeln har dock 

två begränsningar som följer direkt ur lagtext.  

Den första begränsningen är att den valda skulden ska vara förfallen till betalning. Detta krav 

har emellertid justerats genom praxis. I NJA 2002 s. 577 hade förfallodagen för en månads-

hyra varit den 30 juni och betalning skedde den 28 juni. I samband med inbetalningen angav 

gäldenären att det var juni månads hyra som avsågs. HD godtog destineringen och anförde att 

det var skuldens frigörelsetid som menas, eftersom ”[m]ed de betalningssätt som numera 

används förefaller det föga motiverat att i detta sammanhang kräva att betalningen […] skall 

ske just på förfallodagen.”
33

 Detta innebär att borgenären är skyldig att godkänna en betal-

ningsdestinering från den tidpunkt när borgenären saknar rätt att avvisa betalningen.
34

 HD:s 

konstaterande stämmer väl överens med vad Rodhe anförde redan år 1956.
35

 

Regeln stämmer väl överens med 5 § skuldebrevslagen, om att gäldenär inte är berättigad att 

infria en skuld vars frigörelsetid inte inträtt.
36

 Art. 6.1.12 UP, art. 7:109 PECL och art. III. -

2:110 DCFR saknar emellertid denna begränsning av gäldenärens valrätt.  

                                                 
30

 Håstad, JFT, s. 514 och Lindskog, 2014, s. 593. 
31

 Herre, Festskrift, s. 255. 
32

 von Bar, Christian & Clive, Eric (ed.), Principles, Definitions and Model rules of European Private Law, 

Draft Common Frame of Reference (DCFR). Articles and comments, interim edition, s. 345 (cit von Bar & 

Clive). Ingenting tyder på att det skulle vara annorlunda enligt UP eller PECL. 
33

 HD:s domskäl i NJA 2002 s. 577. 
34

 Strömgren & Zackariasson, Frågor om avskiljande enligt lagen om redovisningsmedel och om avräknings-

ordning vid betalning av redovisningsskuld, JT 2013-2013 s. 671, på s. 687 not 29 (cit Strömgren & 

Zackariasson). 
35

 Rodhe, Obligationsrätt, 1956, s. 162 f. not 2 och s. 455. 
36

 Se t.ex. Lindskog, 2014, s. 565 och s. 97 ff., Håstad, JFT, s. 512 och Herre, Festskrift, s. 257. 
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2.3.2 Ränta och kostnader 

Den andra begränsningen som följer av 9 kap. 5 § HB är att gäldenären inte får destinera 

betalning till kapitalbelopp förrän ränta är betald. Skälet härför är att ränta inte utgår på 

ränta.
37

 I linje med detta undantag följer också diskussion huruvida kostnader och andra biför-

pliktelser ska betalas före kapitaldelen. Så anses vara fallet.
38

 Enligt Lindskog krävs dock att 

biförpliktelserna är förknippade med annan räntesats än kapitalbeloppet, det vill säga att 

poster med ingen eller lägre ränta ska betalas före kapital.
39

 Håstad menar dock att förplikt-

elser där ränta utgår – oavsett räntesats – inte begränsar gäldenärens destinationsrätt, utan 

endast räntefria kostnader ska betalas innan kapitalbeloppet.
40

 Herre synes dela Håstads upp-

fattning men anför vidare, i likhet med Art. 6.1.12 UP, art. 7:109 PECL och art. III. -2:110 

DCFR, att biförpliktelser ska betalas före både ränta och kapital.
41

  

En annan fråga i samband med ränteundantaget är huruvida alla förfallna räntor på alla 

skulder måste betalas först, eller om det räcker att räntan på destinerad skuld är betald för att 

skulden ska kunna avräknas. Härom går inget klart svar att finna i praxis eller doktrin. Tiberg 

anför stöd för det första alternativet, men motiverar dessvärre inte ställningstagandet vidare.
42

 

Munukka och Heidbrink hävdar dock att en sådan tolkning inte är förenlig med ordalydelsen i 

9 kap. 5 § HB, som talar om ”huvudstolen” respektive ”räntan”.
43

 Dessutom anser Munukka 

att Tibergs synsätt inte överensstämmer med avräkningsordningens grundtanke.
44

  

Det följer emellertid av paragrafens dispositiva karaktär, att gäldenären kan destinera betal-

ning i strid med dessa två lagstadgade begränsningar, såvida detta godkänns av borgenären.
45

 

Borgenären kan dock avvisa en sådan destinering, innebärande risk att gäldenären hamnar i 

dröjsmål. I NJA 1994 s. 3 hade gäldenären destinerat betalning till kapitalbeloppet före upp-

lupen ränta, vilket hade godtagits av borgenären. I rättsfallet yrkade borgenären ränta på 

kvarvarande räntebelopp, men fick ingen framgång med sitt yrkande. HD yttrade istället att en 

borgenär kan skydda sig mot uppkommen situation genom att först avräkna upplupen ränta 

enligt 9 kap. 5 § andra meningen, trots uttrycklig destinering till kapitaldelen.  

                                                 
37

 Lindskog, 2014, s. 579 och Håstad, JFT, s. 513. 
38

 Se bl.a. Lindskog, 2014, s. 579 och Håstad, 1975, s. 9.  
39

 Lindskog, 2014, s. 579.  
40

 Håstad, 1975, s. 9 f och JFT, s. 513. 
41

 Herre, Festskrift, s. 258. 
42

 Tiberg, Hugo, Fordringsrätt, 7 u., Stockholm 1996, s. 55. 
43

 Heidbrink, Jakob, Grundläggande fordrings- och skuldebrevsrätt, Lund 2011, s. 52 och Munukka, Jori, 

Karnov Internet, handelsbalken (1736:1232) 9 kap. 5 §, not 6. 
44

 Munukka, Jori, Karnov Internet, handelsbalken (1736:1232) 9 kap. 5 §, not 6. 
45

 Se exempelvis Walin uppl. 2, s. 288. 
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Även i art. 6.1.12 UP, art. 7:109 PECL och art. III. -2:110 DCFR förekommen en skyldighet 

att avräkna ränta före kapital.
46

 Däremot stadgas det att kostnader ska avräknas först, sedan 

förfallen ränta och sist kapitalbeloppet. Även detta är dock dispositivt och en annorlunda 

avräkning kan avtalas. 

2.3.3 Destinationsmeddelandet 

En annan förutsättning för gäldenärens destinationsrätt är att meddelande om vald avräknings-

skuld når borgenären i rätt tid. Det talas ofta om att destinationsmeddelandet ska vara borgen-

ären till handa senast i samband med betalningen.
47

 Lindskog menar dock att den senaste 

tidpunkten bör vara när borgenären fått vetskap om att betalningsbeloppet står till dennes 

förfogande.
48

 Han menar att situationen kan likställas med reglerna om återkallelse av anbud i 

7 § AvtL, det vill säga att en odestinerad betalning kan ses som ett anbud om att avräkna 

vilken skuld borgenären vill. Detta anbud kan återkallas eller korrigeras om meddelande är 

borgenären till handa senast samtidigt som borgenären tar del av anbudet – alltså den tidpunk 

som borgenären får kännedom om betalningen.
49

 Ussing, som fått gehör från Arnholm och 

Augdahl, hävdar dock att borgenär bör vara skyldig att godkänna destinering som inkommer 

kort efter inbetalning.
50

 Håstad anför visst stöd för denna uppfattning genom att åberopa 39 § 

AvtL analogt,
51

 närmare bestämt re-integra-regeln i lagrummets andra mening: ”Dock må, där 

särskilda omständigheter sådant föranleda, hänsyn jämväl tagas till den insikt han vunnit eller 

bort vinna efter nämnda tidpunkt, men innan rättshandlingen inverkat bestämmande på hans 

handlingssätt.” Vid frågor rörande avräkningsordningen, torde lagrummet innebära att desti-

nationsmeddelande kort efter inbetalning godkänns såvida borgenären inte vidtagit några 

åtgärder på grund av betalningen.
52

 Håstad menar dock att det inte är lämpligt att tillämpa 39 

§ AvtL analogt i samband med frågor rörande avräkningsordningen.
53

 Häri instämmer 

Herre.
54

 Håstad och Herre sållar sig således till den första skaran, som anser att det är betal-

ningstidpunkten som är avgörande, eftersom det från tillämpningssynpunkt förefaller enklare 

                                                 
46

 I DCFR förekommer det dock en bestämmelse (art III. – 3:709) som stipulerar att upplupen dröjsmålsränta 

årligen ska läggas till kapitalet, vilket innebär att ränta på ränta således är huvudregel. Motivet bakom begräns-

ningen i art. III. -2:110 (2) är alltså inte samma som i svensk rätt.  
47

 Se Herre, Festskrift, s. 256, Håstad, JFT, s. 315 f. och Rodhe, 1956, s. 163 med vidare hänvisningar. 
48

 Lindskog, 2014, s. 570 f. 
49

 A.a. 
50

 Ussing, Henry, Obligationsretten almindelig del, 4 udg. ved A. Vinding Kruse, 1967, s. 309 (cit Ussing), 

Arnholm, Carl Jacob, Privatrett III, Oslo, 1966, s. 124 samt Augdahl, Per, Den norske obligasjonsretts 

almindelige del, 3 uppl., Oslo, s. 64 not 3.  
51

 Håstad, 1975, s. 22. 
52

 A.a. 
53

 Håstad, JFT, s. 516 och 1975, s. 22.  
54

 Herre, Festskrift, s. 256. 
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med en sådan ordning.
55

 Detta synsätt är även gällande enligt art. 6.1.12 UP, art. 7:109 PECL 

och art. III. -2:110 DCFR, som stadgar att meddelande om vald avräkningsskuld ska lämnas i 

samband med betalningen. 

Det räcker dock inte att meddelandet kommer borgenären till handa i rätt tid, utan meddel-

andet måste också vara av viss kvalitet. I NJA 1989 s. 177 fastställde nämligen HD ett krav på 

tydlighet vid destinering. I rättsfallet hade en gäldenär skrivit ett meddelande om vald avräk-

ningsskuld på ett inbetalningskort som inlämnades till Posten. På inbetalningskortet fanns en 

tryckt text som stipulerade att meddelande till betalningsmottagaren inte kunde lämnas på 

kortet. TR:n, vars domskäl fastställdes av HD, konstaterade visserligen att destinering inte 

behöver vara uttrycklig, utan kan framgå av omständigheterna,
56

 men ansåg att det måste 

ställas vissa krav på tydlighet vid utövandet av valrätten. TR:n ansåg inte att kravet på tydlig-

het var uppfyllt genom anteckning på ett inbetalningskort där det framgick att inga meddel-

ande fick skrivas och ansåg därmed att valrätten gått över på borgenären. 

Håstad nämner ovanstående situation i sin artikel, några år innan fallet togs upp till pröv-

ning.
57

 Han anser, i likhet med HD, att borgenären bör kunna bortse från meddelandet, om det 

stipuleras att meddelande inte kan lämnas på kortet. Emellertid måste gäldenären beredas 

annan möjlighet att meddela borgenären om önskad avräkningsordning.
58

  

2.3.4 Destinationsmeddelande via ombud 

En fråga som angränsar till den om destinationsmeddelandets innehåll, är frågan om vilken 

betydelse det har när meddelandet lämnas till en mellanhand eller intermediär, till exempel 

Plus- eller Bankgiro. Betalningsförmedlares rättsliga ställning som ombud i svensk rätt är 

något oklar.  

Hessler menar att betalning kan ske till en tredje man för mottagarens räkning och anför inbet-

alning på post- eller bankgiro som exempel på tredje man.
59

 HD uttalade sig i NJA 1988 s. 

312 i linje med detta och anförde att ”[å]tminstone när såsom i förevarande fall borgenären 

anvisat gäldenären att betala till visst postgirokonto, framstår […] postgirot som ombud för 

borgenären”.
60

 Enligt Arnesdotter utgår HD uppenbarligen från att Postgirots ställning grun-

                                                 
55

 Håstad, JFT, s. 316, 1975 s. 22 och Herre, Festskrift, s. 256.  
56

 Sse om konkludent destinering nedan under avsnitt 2.3.5. 
57

 Håstad, JFT, s. 515.  
58

 A.a. 
59

 Hessler, Henrik, Allmän sakrätt: om det förmögenhetsrättsliga tredjemansskyddets principer, Norstedt, 

Stockholm, 1973, s. 477. Hittad i Arnesdotter, s. 158.  
60

 HD:s domskäl I NJA 1988 s. 312. 
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dar sig på en anvisning från borgenären.
61

 Enligt Arnesdotters uppfattning är detta dock fel 

sätt att se på saken. Hon anför att det finns en bred uppfattning om att en betalning sker till ett 

visst konto som uppfattas tillhöra borgenären. Mot bakgrund av detta torde en borgenär upp-

fatta en betalning via postgiro som en betalning till sig själv.
62

 En anvisning om betalning via 

giro bör istället tolkas som ett godkännande – eller till och med som att denne föredrar – att 

gäldenären använder sig av denna betalningsmetod. Hon ställer sig även frågande till om bank 

verkligen kan ta emot pengar vid girering – pengarna utgörs ju inte av fysiska föremål. Enligt 

Arnesdotter är påståendet att banken kan ta emot pengar, på det sätt som sker vid girering, för 

annans räkning som ”att använda språket på det sätt Fan antas läsa bibeln!”
63

 Enligt Arnes-

dotters uppfattning är det således orimligt att se en betalningsförmedlare som ett ombud som 

tar emot betalning för annans räkning. Det ändrar dock inte det faktum att HD:s uttalande idag 

står som gällande rätt, låt vara att det eventuellt skulle tolkas annorlunda om frågan togs upp 

för prövning idag. 

Vad detta får för konsekvenser avseende avräkningsordningen är även det omdiskuterat. 

Håstad synes utgå från uppfattningen att Plus- och Bankgiro agerar såsom ombud och besk-

river dem som ett ombud för borgenären, men som saknar behörighet att sluta avräkningsavtal 

för dennes räkning.
64

 Lindskog är däremot av annan uppfattning. Han menar att när en borg-

enär anvisar gäldenären om viss betalningsintermediär, som till exempel Bankgiro, måste det 

ligga i anvisningen att intermediären är behörig att ta emot meddelande för dennes räkning.
65

 

Enligt Lindskog bör inte gäldenären lida av att ett sådant meddelande inte vidarebefordras till 

borgenären, eftersom denne ska tillräknas vad intermediären har informerats om. Däremot 

anser Lindskog att gäldenärens goda tro bör spela in i frågan, det vill säga att om gäldenären 

borde ha förstått att meddelandet med hänsyn till betalningsmetoden inte kan förväntas 

vidarebefordras till borgenären, bör ”det förhållande att så heller inte sker kanske gå ut över 

honom.”
66

 

                                                 
61

 Arnesdotter, s. 158 f. 
62

 A.a. s. 158 f. 
63

 A.a. s. 159.  
64

 Håstad, 1975, s. 123. 
65

 Lindskog, 2014, s. 593 not 2197. 
66

 A.a.  
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2.3.5 Konkludenta val 

Som kort nämnts ovan behöver inte destineringen vara uttrycklig, utan omständigheterna kan 

vara sådana att ett konkludent val anses ha gjorts,
67

 eller som Walin uttrycker det: ”[d]et finns 

ju inte någon anledning att tolka gäldenärens rättshandlingar enligt andra metoder än eljest 

därför att den rör just betalning.”
68

 Exempel på omständigheter som Håstad anser utgör en 

underförstådd destinering är att beloppet stämmer överrens med en av fordringarna, en av 

fordringarna har precis förfallit till betalning, borgenären har nyligen krävt betalt av viss 

fordran eller att gäldenären har ett särskilt intresse av att betala en viss fordran.
69

 Särskilda 

intressen kan vara att en annan fordran är preskriberad, tvistig eller om särskilt allvarliga 

påföljder är förknippade med viss fordran.
70

 Även det faktum att det finns ett avräkningsavtal 

mellan gäldenären och borgenären ska en odestinerad betalning anses vara destinerad enligt 

avtalet.
71

 

Även destinering enligt art. 6.1.12 UP, art. 7:109 PECL och art. III. -2:110 DCFR kan ske 

konkludent. I kommentaren till DCFR nämns att en underförstådd destinering kan härledas 

från det faktum att gäldenären betalat ett belopp motsvarande en av skulderna eller att alla 

andra skulder är preskriberade.
72

 

Konkludenta val har prövats ett antal gånger i praxis. Enligt TR:s, av HD fastställda domskäl i 

NJA 1989 s. 177, nämns att betalning överrensstämmer till beloppet av en viss skuld eller att 

en skuld precis förfallit till betalning. I NJA 1988 s. 205 ansåg HD att det måste ha stått klart 

för borgenären vilken skuld som avsågs. Fallet rörde betalning av underhållsbidrag i enlighet 

med vad gäldenären var skyldig enligt en dom. Borgenären fick därmed inte avräkna betal-

ning på annan skuld. Domen ger intryck av att det räcker med gäldenärens avsikt och att borg-

enären har eller borde ha insett denna avsikt för att destinering ska ha skett. Enligt Herre är 

dock slutsatsen som kan dras av rättsfallet osäker och rättsfallet bör tolkas restriktivt.
73

  

                                                 
67

 Se t.ex. ovan refererade rättsfall NJA 1989 s. 177, Håstad, JFT, s. 515, Lindskog, 2014, s. 571 och Herre, 

Festskrift, s. 256. 
68

 Walin, Gösta & Herre, Johnny, Lagen om skuldebrev m.m.: en kommentar / Gösta Walin, Johnny Herre, 3., 

[rev.] uppl., Norstedts juridik, Stockholm, 2011, s. 288 (cit Walin uppl. 3).  
69

 Håstad, JFT, s. 515 och Herre, Festskrift, s. 256.  
70

 A.a. Se om preskription i Lindskog, Stefan, Preskription: [om civilrättsliga förpliktelsers upphörande efter 

viss tid], 2., [uppdaterade och omarb.] uppl., Norstedts juridik, Stockholm, 2002, s. 530, där han anser att 

gäldenären i vart fall konkludent destinerat betalning till icke-preskriberade skulder. Hittad i Herre, Festskrift, s. 

256 not 9. 
71

 Lindskog, 2014, s. 573. 
72

 von Bar & Clive, s. 345. Att en fordran är preskriberad hindrar dock inte en borgenär från att avräkna skulden 

när denne utövar sin sekundära valrätt. 
73

 Herre, Johnny, Svensk rättspraxis. Förmögenhetsrätt 1978–2004, SvJT 2005 s. 549, på s. 691. 
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I NJA 1963 s. 353 var frågan om en borgenär, tillika arbetstagare, hade rätt att avräkna löneut-

betalningar på oprioriterade fordringar i gäldenärens – arbetsgivarens – konkurs eller om de 

skulle avräknas på prioriterade fordringar, fastän utbetalningarna skett i samband med de prio-

riterade lönefordringarnas förfallodag. HD ansåg, i något svårtolkade domskäl,
74

 att valrätten 

hade övergått på borgenären och domstolen godtog att denne avräknade löneutbetalningarna 

på tidigare fordringar – trots att betalningarnas förfallodag stämde med de oprioriterade ford-

ringarna.
75

 Lindskog anför att en trolig tolkning av domskälen är att borgenären hade ett så 

skyddsvärt intresse av denna avräkningsordning att detta intresse vägde tyngre än andra 

tänkbara ordningar.
76

 Håstad menar däremot att det möjligen kan ha påverkat utgången i fallet 

att gäldenären inte antogs ha något egentligt intresse av att de oprioriterade fordringarna 

avräknades.
77

 

2.3.6 Särskilt betungande skuld 

Även om gäldenären inte kan sägas ha gjort något konkludent val, kan vissa omständigheter 

ändå peka på en viss skuld, nämligen om den skulden är särskilt betungande för gäldenären. I 

NJA 1958 s. 117 hade en lantbrukare köpt en traktor på avbetalning med återtagandeförbehåll, 

men hade också andra skulder till säljaren, såsom andra leveranser och reparationer. Lant-

brukaren gjorde ett antal odestinerade betalningar och på grund härav ansågs valrätten ha gått 

över på säljaren. Omständigheten att den ena skulden var tydligt knuten till ett avbetalnings-

köp spelade inte in i bedömningen och inte heller fann HD någon omständlighet som kunde 

utgöra en skyldighet för borgenären att avräkna betalningarna mot traktorn. Lindskog hävdar 

dock att bedömningen sannolikt skulle blivit annan idag. Dels, eftersom 6 § AvbetL delvis 

reglerar situationen och dels, eftersom en lantbrukares betydande intresse av en traktor numer 

tillmäts större vikt enligt doktrin och detta inte var en aspekt som övervägdes i HD.
78

  

I NJA 1958 s. 624 ansåg HD att en viss avräkningsordning var underförstådd mellan parterna, 

eftersom vissa omständigheter talade för att denna avräkningsordning var i gäldenärens 

intresse. Justitierådet Karlgren var skiljaktig och anförde att någon avräkningsordning inte 

kan vara underförstådd. Han anförde vidare att avgörande för vilken avräkningsordning som 

ska gälla ska ”ske med beaktande i första hand av gäldenärens intresse vid den tidpunkt 

                                                 
74

 Lindskog, 2014, s. 572. 
75

 Jämför dock Lindskog, 2014, s. 572, som anför att en alternativ tolkning av rättsfallet är att det uppställer 

begränsningar i gäldenärens valrätt i den aktuella situationen. 
76

 Lindskog, 2014, s. 577. 
77

 Håstad, JFT, s. 525.  
78

 Lindskog, 2014, s. 574 f.  
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betalningen erlägges, i allt fall såvitt detta intresse är uppfattbart för borgenären.”
79

 Enligt 

Lindskog bör Karlgrens uttalande tolkas så, att om det finns ett tydligt intresse hos gäldenären 

och detta varit uppfattbart för borgenären, ska en betalning avräknas mot detta intresse.
80

  

Karlgrens synsätt diskuteras även ingående i det senast publicerade rättsfallet från HD angå-

ende avräkningsordningen, NJA 2013 s. 1190. Domstolen framhåller emellertid att en sådan 

regel framstår som allt för långtgående, eftersom ”[v]ilken skuld som är mest betungande låter 

sig inte alltid säkert avgöras; skillnaderna i påföljd vid underlåten betalning kan vara margi-

nella och värderas olika av borgenären och gäldenären.”
81

 HD förkastade dock inte helt detta 

synsätt och fastslog en rättsgrundsats begränsad till uppenbara fall. Regeln är utformad som 

en undantagsregel till den sekundära valrätten och refereras mer utförligt i 3.2.3. 

 

  

                                                 
79

 Till saken hör att Karlgren inte erkänner att valrätten övergår på borgenären när gäldenären inte gjort någon 

destinering. Se mer om detta i avsnitt 3.2. 
80

 Lindskog, 2014, s. 575. 
81

 NJA 2013 s. 1190, p. 12. 
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3 Den sekundära valrätten 

3.1 Inledande kommentarer 

I 9 kap. 5 § HB går det inte att utläsa vad som händer i de fall gäldenären inte utnyttjar sin 

destinationsrätt. Inte heller i förarbetena till lagen ges vägledning till vad som händer i dessa 

situationer.
82

 Herre menar att tre olika lösningar är tänkbara, nämligen (1) att bestämmande-

rätten helt övergår till borgenären, (2) att bestämmanderätten som huvudregel övergår till 

borgenären, men är behäftad med ett antal begränsningar eller (3) att avräkning ska ske enligt 

en objektiv, lagfäst avräkningsordning.
83

 Alla dessa lösningar förekommer internationellt, 

men även i kombination med varandra.
84

 

I följande kapitel behandlas vad som sker när gäldenären inte utnyttjar sin sekundära valrätt. 

Rättspraxis visar att Sverige valt att anamma lösning nummer 2, det vill säga att valrätten som 

huvudregel övergår på borgenären. Denna sekundära valrätts existens var emellertid länge 

omstridd. I det följande avsnittet behandlas därför borgenärens sekundära valrätts väg till 

erkännande. I avsnittet därefter beskrivs av de förutsättningar och undantag valrätten är behäf-

tad med. Kapitlet avslutas med redogörelse för NJA 2013 s. 1190 och det viktiga undantaget 

som stipuleras i HD:s domskäl.  

3.2 Sekundär valrätt som huvudregel 

Stöd för en sekundär valrätt för borgenärer i svensk rätt går att hitta redan i NJA 1883 s. 186, 

där HovR:n anförde att den äldsta skulden skulle anses betalad, men HD – som dock inte 

explicit uttalade sig något om själva betalningen – ansåg att borgenären bland annat inte behö-

vde ta hänsyn till vilken skuld som var äldst.
85

  

Att valrätten, som huvudregel, övergår på borgenären om inte gäldenären meddelar avräk-

ningsskuld senast vid betalningstillfället, synes vara den mest förespråkade uppfattningen i 

doktrinen. De främsta tidiga förespråkarna inom svensk rätt för denna princip är Nehrman
86

 

på 1700-talet och, mer senare, Rodhe,
87

 som inte tycks anföra någon begränsning av denna 

valrätt. Även Håstad och Herre förespråkar detta system, dock med reservationen att om gäld-

                                                 
82

 Sjögren, Förarbetena till Sveriges Rikes Lag 1686-1736, V s. 25, VI s. 275, 284 och 298 samt VII s. 114. 
83

 Herre, Festskrift, s. 260. 
84

 Håstad, JFT, s. 516 f. Exempelvis förespråkas den andra lösningen i Danmark och Norge, i Österrike finns den 

tredje och i fransk rätt gäller en kombination mellan (1) och (3), se a.a. För förtjänster och nackdelar med de 

olika systemen, se a.a. s. 516-518. 
85

 Rättsfallet refererat i Håstad, JFT, s. 519 f. 
86

 Nehrman, David, Inledning til then swenska jurisprudentiam civilem: af naturens lag och Sveriges rikes äldre 

och nyare stadgar uthdragen och uppsatt, uppl. 1, Lund, 1729, s. 361. I Håstad, JFT, s. 518.  
87

 Rodhe, 1956, § 16 vid not 3.  
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enären har ett särskilt intresse av att betala viss skuld, ska betalnings anses vara destinerad till 

denna.
88

 Hasselrot hävdade däremot tidigt att borgenären inte har någon självständig destina-

tionsrätt, utan är skyldig att avräkna betalning på den för gäldenären mest betungande skul-

den.
89

 Som redan nämnts delar även Karlgren detta synsätt i sin skiljaktiga mening i NJA 

1958 s. 624, och uttalade att 

[n]ågot tvång att i stället godtaga en ur gäldenärssynpunkt så ogynnsam regel som 

den, att om gäldenären icke vid betalningstillfället gjort bruk av den honom i 9 

kap. 5 § HB tillerkända valrätten med avseende å avräkningssättet, valrätten utan 

vidare övergår till borgenären, torde ej vara för handen och synes på intet sätt 

kunna härledas ur grunderna för sagda lagbud.
90

 

Även Walin verkar sympatisera med detta synsätt.
91

 Hasselrot, Walin och Karlgren, för att 

nämna några, har dock inte fått så mycket gehör i modern praxis, där borgenärens sekundära 

valrätt framstår som den härskande lösningen. I NJA 1958 s. 117 lades den sekundära val-

rätten på borgenären, trots att gäldenären hade ett starkt intresse av en annan avräknings-

ordning.
92

 I NJA 1963 s. 353 godkändes borgenärens valda avräkningsordning, trots att betal-

ningarna skedde i samband med andra skulders förfallodag. NJA 1973 s. 635 behandlade ett 

åkeri, som hade skulder både avseende köp av fordon på avbetalning och avseende reparation 

till en bilhandlare. När åkeriet sedan gick i konkurs uppstod frågan hur tidigare betalningar 

skulle ha avräknats. HD konstaterade att, såvitt framgick av utredningen, gäldenären inte 

destinerat några betalningar och att det därmed får ”antagas ha i allt väsentligt stått [borgen-

ären] fritt att efter eget val kreditera [gäldenärens] influtna likvider endera såsom avbetalning 

å köpeskilling för fordon eller såsom betalning för annan skuld.”
93

  I NJA 1989 s. 177 accept-

erades även här övergången till borgenären, med reservation för om viss avräkningsordning 

som skulle framstå som utomordentligt betungande sett ur gäldenärens synvinkel. Även i NJA 

2009 s. 64 befästes borgenärens sekundära valrätt som huvudregel.  

Praxis ger alltså för handen att borgenären som huvudregel har en sekundär rätt att i all väsen-

tlighet välja vilken skuld som ska betalas. Även art. 6.1.12 UP, art. 7:109 PECL och art. III. -

                                                 
88

 Håstad, JFT, s. 515 och Herre, Festskrift, s. 256.  
89

 Hasselrot, Berndt, Handelsbalken II, 2 uppl., Stockholm 1910, s. 115. I Håstad, JFT, s. 518.  
90

 Karlgren stödjer sitt påstående genom att hänvisa till Ussing, Dansk Obligationsret, Almindelig Del, 3 uppl. 

1946, s. 380 ff och Nehrman, Inledning till den svenska jurisprudentiam civilem, uppl. 2, 1746, s. 120 och uppl. 

1, 1729, s. 361. Han menar vidare att NJA 1958 s. 117 inte ska tolkas som att HD i rättsfallet tagit avstånd från 

förespråkad princip. Håstad menar dock att en sådan tolkning inte är förenlig med de publicerade domskälen, 

som lägger den sekundära valrätten på borgenären, se Håstad, JFT, s. 524. 
91

 Walin uppl. 2, s. 288 f. 
92

 Rättsfallet har kort refererats ovan i avsnitt 2.3.6. 
93

 HD:s domskäl i NJA 1973 s. 635. 
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2:110 DCFR erkänner denna övergång. I det kommande avsnittet behandlas vilka undantag 

som finns från denna huvudregel.  

3.3 Förutsättningar och undantag 

3.3.1 Borgenärens utövande av den sekundära valrätten 

När gäldenären utövar sin primära valrätt ställs det ett antal krav som denne måste beakta. 

Gäldenären ska bland annat iaktta viss tidsfrist och meddelandet måste även uppfylla krav på 

tydlighet. Frågan är om liknande krav kan ställas på borgenären när denne utövar den sekund-

ära valrätten. Finns det en tidsfrist för när borgenären senast måste utnyttja sin valrätt? Finns 

det en skyldighet för borgenären att överhuvudtaget meddela gäldenären om sitt val? En när-

besläktad fråga är även vad som händer om borgenären inte heller utnyttjar sin valrätt.  

Rodhe menar att borgenären inte behöver utöva sin destinationsrätt genast.
94

 Håstad anför till 

och med att svensk rättspraxis pekar på att borgenären behåller sin valrätt tills vidare och att 

det överhuvudtaget inte finns någon skyldighet att meddela gäldenären om vald skuld.
95

 Herre 

uttalar sig däremot något skeptiskt till Håstads tolkning av rättspraxis, låt vara att visst stöd 

för att valrätten behålls tills vidare går att finna i NJA 1973 s. 635.
96

 Han menar att ”det 

skapas betydande spekulationsmöjligheter för borgenären på gäldenärens bekostnad”
97

 om 

borgenären inte behöver meddela gäldenären om hur valrätten utövats. Herre påpekar att 

denna princip frångår vad som gäller enligt art. 6.1.12 UP, art. 7:109 PECL och art. III. -2:110 

DCFR, nämligen att borgenären har en skyldighet att meddela gäldenären om den valda 

avräkningsordningen inom skälig tid. Sker inte detta gäller istället en objektiv avräkningsord-

ning.
98

 I övrig skandinavisk rätt förefaller rättsläget vara annorlunda. I dansk rätt förespråkas 

den ordning som följer utav DCFR.
99

 Även i Norge har det hävdats att gällande rätt föreskriv-

er en tidsbegränsad sekundär valrätt och en legal avräkningsordning likt DCFR, om inte val 

av avräkningsskuld och meddelande till gäldenären görs inom skälig tid.
100

 

Art. 6.1.12 UP, art. 7:109 PECL och art. III. -2:110 DCFR fastslår samma objektiva avräk-

ningsordning när borgenär inte utnyttjat sin sekundära valrätt. Utgifter och förfallen ränta ska 

                                                 
94

 Rodhe, Svensk rättspraxis. Obligationsrätt 1945-1949, SvJT 1951 s. 581 på s. 598 
95

 Håstad, JFT, s. 528 som anför till stöd NJA 1882 s. 6, 1923 s. 281, 1958 s. 117, 1963 s. 353 och 1973 s. 635. 
96

 Herre, Festskrift, s. 265. 
97

 A.a. s. 265. 
98

 Herre, Festskrift, s. 267. Se mer om Herres rättspolitiska uppfattning i kapitel 4. 
99

 Bryde Andersen, Mads & Lookofsky, Joseph, Lærebog i obligationsret 1, Ydelsen, beføjelser, 2. uppl., 2005, 

København: Thomson GadJura, s. 126 f. 
100

 Hagstrøm, Viggo & Aarbakke, Magnus, Obligasjonsrett, 2003, Oslo: Universitetsforlaget, s. 194 ff. 
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betalas innan kapitalbeloppet. I relationen mellan olika fordringar gäller i första hand att för-

fallen fordran ska betalas före icke förfallen dito. Ifall ingen av fordringarna har förfallit till 

betalning ska den fordran som förfaller först avräknas. I andra hand ska den fordran avräknas 

som borgenären har sämst säkerhet i. I tredje hand avräknas den fordran som är mest 

betungande för gäldenären och kan ingen av uppräknade kriterier användas ska i fjärde hand 

den fordran som uppkom först avräknas. Om inte heller detta kriterium aktualiseras ska 

avräkning ske proportionellt mellan alla fordringar. Ordningen liknar den i tysk rätt, där 

gäldenären har primär valrätt, men där den legala ordningen bestämmer avräkningsskuld om 

gäldenären inte gör något val.
101

 Enligt fransk rätt är den legala ordningen emellertid omvänd, 

där den mest betungande skulden för gäldenären är första avräkningskriterium.
102

 Det är även 

denna lösning Ussing sympatiserar med.
103

 Ingen kommentar ges till varför DCFR valt att 

likna den tyska ordningen, mer än konstaterandet att ”[t]his sequence of criteria is considered 

to correspond to the interests of both parties.”
104

 

Tills HD eller lagstiftaren klargjort rättläget, torde gällande rätt innebära att borgenär inte 

behöver meddela gäldenär om vald skuld, eller ens göra ett val i samband med inbetalningen. 

Det synes i dagsläget således inte finnas något behov av en objektiv avräkningsordning likt 

den i de internationella dokumenten, eftersom en borgenär behåller sin valrätt tills vidare.  

3.3.2 Begränsningar 

I NJA 2009 s. 64 konstaterade HD att ”[o]m gäldenären inte utnyttjar sin valrätt är principen 

att befogenheten att, med samma begränsning [förfallen skuld före icke-förfallen och ränta 

före kapital], bestämma avräkningsordningen övergår till borgenären.”
105

 Att borgenärens 

sekundära valrätt har samma begränsningar och undantag som gäldenärens är emellertid inte 

entydigt i doktrinen. Klart är dock att en borgenär inte får avräkna betalning på icke förfallen 

skuld före förfallen dito.
106

 Däremot synes författarna i doktrinen inte vara överens över huru-

vida borgenären är skyldig att avräkna ränta före kapitalbelopp. Mellqvist & Persson fram-

håller att så torde vara fallet, medan Lindskog och Herre anför att en sådan skyldighet inte 

existerar.
107

 Herre menar att det inte finns något skäl som talar för en sådan skyldighet, låt 

                                                 
101

 BGB 366 §. Se även Håstad, 1975, s. 26. 
102

 Cc 1256 §. Se även Håstad, 1975, s. 24. 
103

 Ussing, s. 310. 
104

 von Bar & Clive, s. 347. 
105

 HD:s domskäl i NJA 2009 s. 64. 
106

 Se ex. Lindsskog, 2014, s. 581, Herre, Festskrift, s. 262, Mellqvist, Mikael & Persson, Ingemar, Fordran & 

skuld, 9., [aktualiserade] uppl., Iustus, Uppsala, 2011, s. 84 (cit Mellqvist & Persson). 
107

 Mellqvist & Persson, s. 84, Lindsskog, 2014, s. 581 not 2137 och Herre, Festskrift, s. 262 not 26.  
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vara att denna ordning är förmånligare för borgenären, eftersom ränta inte utgår på ränta.
108

 

Däremot skriver Lindskog att borgenären inte får avräkna kapitaldelen före räntedelen, om 

obetalda räntor leder till särskilda påföljder för gäldenären.
109

 

Enligt art. 6.1.12 UP, art. 7:109 PECL och art. III. -2:110 DCFR får en borgenär inte avräkna 

betalning på fordran som inte förfallit på betalning eller är tvistig.
110

 PECL och DCFR anger 

även att avräkning inte får ske på fordran som är rättsstridig. Det står även borgenären fritt att 

välja vilken ordning kostnader, ränta och kapitalet ska avräknas. Inget hinder finns heller mot 

att denne avräknar en preskriberad fordring. I en kommentar till DCFR förklaras detta med att 

“prescription does not extinguish the obligation but merely entitles the debtor to refuse 

performance.”
111

 Det erinras dock att om alla andra fordringar är preskriberade, kan en odest-

inerad betalning vara att anse som en underförstådd destinering till den icke preskriberade 

skulden även enligt UP, PECL och DCFR.
112

  

Gällande att borgenär inte får avräkna tvistig fordran enligt de internationella dokumenten, är 

det tveksamt ifall det i svensk rätt finns ett liknande undantag. I NJA 2009 s. 64 hade en 

borgenär valt en tvistig fordran som avräkningsskuld. HD påtalade att bevisbördan för ford-

ringens existens måste ligga på borgenären och fann att borgenären inte uppfyllt beviskravet 

för detta. Någon invändning om att valet skulle ogillas redan på grund av att fordringen var 

tvistig framfördes emellertid inte. Det får således antas, att om borgenären lyckats styrka 

fordringen så skulle det inte finnas något hinder mot att avräkna betalningar mot denna typ av 

fordran.  

Angående sekundär destinering till preskriberad fordran torde enbart den omständighet att det 

finns preskriberade fordringar inte utgöra ett hinder för avräkning på dessa. I AD 1968 nr. 15 

hade en arbetstagare ett antal fordringar på sin arbetsgivare avseende lön, varav en del var 

preskriberade redan vid utbetalningstillfället. Arbetstagaren yrkade ersättning för sina icke 

preskriberade skulder, medan arbetsgivaren ansåg att dessa redan blivit reglerade genom tre 

tidigare utbetalningar. Arbetstagaren invände dock genom att hävda att dessa blivit avräknade 

mot de preskriberade fordringarna. Arbetsdomstolen godkände denna invändning, eftersom 

                                                 
108

 Herre, Festskrift, s. 262 not 26. 
109

 Lindskog, 2014, s. 586. Se dock not 2163 a.a. där Lindskog påpekar att borgenären kan avstå från att göra 

dessa dröjsmålspåföljder gällande. I sådana fall finns det inget som hindrar avräkning på kapitalbeloppet före 

räntan.  
110

 Angående tvistig fordran påpekas det i von Bar & Clive, s. 346, till och med att det inte har någon betydelse 

vilket skäl gäldenären använder när fordran bestrids.  
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 von Bar & Clive, s. 347.  
112

 A.a. s. 345. 
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arbetsgivaren inte destinerat de tre tidigare utbetalningarna. Av detta följer att den omständig-

heten att viss skuld är preskriberad vid betalningstillfället inte utgör en faktor i sig för att anse 

att betalning är destinerad. 

3.3.3 Uppenbart betungande skuld 

Borgenärens sekundära valrätt har länge betraktats som en huvudregel, från vilken undantag 

kan förekomma. Vilka dessa undantag är har emellertid varit svårt att utläsa ur praxis.
113

 I 

NJA 2013 s. 1190 fastställde dock HD ett viktigt undantag från huvudregeln.   

Fallet rörde avhysning av en bostadshyresgäst. Hyresgästen hade den 9 mars 2011 delgivits 

uppsägning av sitt hyreskontrakt. Uppsägningen grundade sig på obetalda hyror avseende 

januari och februari och en återvinningsfrist, inom vilken tid en hyresgäst kan återvinna en 

hyresrätt om betalning för aktuella hyror sker, sattes till den 30 mars.  Januarihyran betalades 

ostridig innan gäldenären fått del av uppsägningen, men tvist rådde huruvida betalning för 

februari månads hyra skett i rätt tid. Ostridigt var dock att en betalning skett den 23 mars. 

Borgenären ansåg att eftersom betalningen var odestinerad, hade denne rätt att själv välja 

vilken skuld som skulle avräknas och valde att avräkna betalningen på mars månads hyra, 

som även den förfallit till betalning. Med anledning av att marshyran inte omfattades av upp-

sägningen – och därmed inte heller av återvinningen – och betalning för februarihyran, enligt 

borgenären, inte skedde förrän den 13 april ansåg borgenären att hyresrätten var förverkad. 

Gäldenären gjorde gällande att han förutsatte att hyrorna skulle avräknas i kronologisk ord-

ning. 

HD fastställde i sina domskäl att visst, men inte tillräckliga skäl talade för en konkludent dest-

inering. Domstolen ställde sig sedan frågan huruvida den omständigheten att gäldenären 

skulle bli avhyst om borgenärens avräkningsordning stod fast skulle ha någon betydelse i 

sammanhanget. HD konstaterade först att 9 kap. 5 § HB utgår från gäldenärens avräknings-

intresse, men att avräkningsordningen vid odestinerade betalningar även bör främja omsätt-

ningsintresset. Det innebär ”att avräkning sker efter principer som inte bara beaktar gälden-

ärens avräkningsintresse utan som också skapar förutsebarhet och inte verkar konfliktdriv-

ande.”
114

 På grund härav ansåg domstolen inte att den linje som bland annat företräds av 

                                                 
113

 I vart fall när det rör förhållandet mellan borgenär och gäldenär. I förhållandet mellan borgenär och 

gäldenärens borgensmän förekommer dock vissa undantag, se exempelvis Herre, Festskrift, s. 262 not 25 och 

NJA 1986 s. 454 och 2008 s. 878.  
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Ussing
115

 och justitierådet Karlgren
116

 – en utfyllande regel innebärande en skyldighet för 

borgenären att välja den för gäldenären mest betungande skulden – var särskilt praktiskt. 

Enligt HD hade en sådan lösning dock goda skäl för sig, men enbart om den begränsades till 

uppenbara skäl, där det vid en objektiv bedömning inte finns några tvivel om vilken skuld 

som gagnar gäldenären mest att infria. Till följd av det anförda stipulerade HD följade 

rättssats (såsom den är antecknad i rubriken): 

Om en gäldenär har flera skulder och en viss skuld tydligt skiljer ut sig från de 

övriga genom att en underlåten betalning är förenad med särskilt betungande rätts-

följder för gäldenären, så ska en odestinerad betalning räknas av mot den skulden, 

om de förhållanden som föranleder den betungande rättsföljden har varit uppfatt-

bara för borgenären. 

En sådan princip skulle enligt HD säkerställa gäldenärens intressen samtidigt som en sådan 

ordning knappats kan överraska en borgenär på så sätt att omsättningsintresset stävjas. Mot 

bakgrund av detta fann domstolen att februarihyran måste anses betald och att grund för 

avhysning saknades. HD:s fastställande av aktuell princip ligger i linje med domstolens uttal-

ande i NJA 1958 s. 117 och NJA 1989 s. 177: I 1958 års fall uttalade HD att en viss omst-

ändighet skulle kunna föranleda en skyldighet för borgenär att avräkna inbetalning i enlighet 

med gäldenärens intresse. I NJA 1989 s. 177 anförde TR, vars domskäl HD sedan fastslog, att 

den sekundära valrätten möjligen skulle vara begränsad när en viss avräkning framstår som 

utomordentligt betungande för gäldenären.  

I Johanssons tillägg till NJA 2013 s. 1190 synes han för egen del inte enbart begränsa undan-

taget till särskilt betungande skulder, utan även skulder som är väsentligen förmånligare ska 

innefattas och därmed anses betalda. Han anser vidare att den omständigheten att en av flera 

skulder är preskriberad borde innefattas av denna utfyllande skyddsregel.  

  

                                                 
115

 Ussing, s. 310 f. 
116

 Karlgrens skiljaktiga mening i NJA 1958 s. 624. 
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4 Rättspolitik: Lindskogs, Walins, Herres m.fl. uppfattning 

Gäldenärens primära valrätt är fast förankrad både i svensk och internationell rätt.
117

 Regeln 

motiveras med att det är gäldenären som har full kontroll och äganderätt över sina betalnings-

medel.
118

 Denne får alltså spendera sin förmögenhet enligt egna önskemål och välja vilka 

borgenärer som ska betalas eller om pengarna ska spenderas på annat som gäldenären själv 

tillgodoräknas. Det ligger därmed i linje med detta att gäldenären själv även får välja vilken 

av skulderna till en borgenär som ska betalas.  

Medan den primära valrätten närmast är universellt oomstridd, förhåller sig det annorlunda 

med den sekundära. Inte bara förekommer olika lösningar de lege lata internationellt,
119

 utan 

även i Sverige har författare skilda rättspolitiska uppfattningar om hur den sekundära valrätten 

borde regleras.   

I Johanssons tillägg till NJA 2013 s. 1190 framhåller han att det finns ett behov av en utfyll-

ande skyddsregel när gäldenären inte uttryckligen har utövat sin valrätt. Detta för att undvika 

otillfredsställande reslutat av borgenärens sekundära valrätt.
120

 Johansson var ense med övriga 

justitieråd i rättsfallet som stipulerade en sådan skyddsregel, nämligen att uppenbart betung-

ande skulder ska anses utpekade vid odestinerade betalningar. Han anför däremot att en mer 

tydlig och förutsebar ordning vore att ge borgenär en skyldighet att sända gäldenär en avräk-

ningsförfrågan vid odestinerade betalningar, innebärande en skyldighet för borgenär att lämna 

möjlighet för gäldenär att utöva sin valrätt.
121

 En sådan ordning, anser Johansson, skulle 

förenkla systemet avsevärt och minska behovet av både oförutsebara skyddsregler och långt-

gående analyser huruvida destinering är underförstådd. Däremot utesluter han inte behovet av 

en skyddsregel liknande den i NJA 2013 s. 1190. Detta eftersom även om hans lösning skulle 

bli gällande rätt, kvarstår borgenärers sekundära valrätt, men endast ifall gäldenären inte 

svarat på avräkningsförfrågan inom skälig tid.
122

 Av den anledningen anslöt han sig till HD:s 

bedömning och var således inte skiljaktig om motiveringen. Johansson behövde därmed inte 

heller ta ställning till om vald modell låter sig göras via praxis eller förutsätter reform genom 

lagstiftning.  
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 Se bl.a. om den primära valrätten i Europa i Håstad, JFT, s. 312, där i princip enbart Österrike inte ger 

gäldenären denna rätt. I de fall parterna inte kan komma överrens gäller istället en objektiv avräkningsordning.  
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 Lindskog, 2014, s. 564 och Håstad, JFT, s. 512 och 1975 s. 5 ff. 
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Lindskog anser att avräkningsordningen ur effektivitetshänsyn bör utgöra en regel som är 

enkel att tillämpa och som minimerar konflikter och oklarheter.
123

 Ur det hänseendet anser 

han att en övergång av valrätten är en god regel. Däremot beaktas inte gäldenärsintresset över-

huvudtaget, vilket är ett intresse som borde vägas in på grund av att detta intresse utgör utgå-

ngspunkten för avräkningsordningen. Han menar vidare att två system krockar. Å ena sidan 

finns den sekundära valrätten som huvudregel vid odestinerade betalningar och å andra sidan 

finns det ofta hos domstolarna en långtgående vilja att utvidga konkludenta och underför-

stådda betalningar. Domstolar fingerar således situationer på ett sätt att när någon uttrycklig 

destination inte meddelats av gäldenären, ska en viss skuld ändå anses destinerad på grund av 

att den ska anses underförstådd. Detta skapar otydlighet och ökad risk för tvister. Lindskogs 

lösning på situationen är att förorda ett system med avräkningsförfrågan, likt Johansson. Han 

menar alltså att den sekundära valrätten inte får utövas innan en sådan förfrågan tillsänts 

gäldenären. Lindskog anför att ”[e]n sådan ordning skapar största möjliga klarhet, bl a genom 

att det blir onödigt att tolka in eller fingera en destinering och genom att när valrätten har gått 

över på borgenären inga undantag för gäldenärens intresse behövs.”
124

 Konflikter begränsas 

således enbart till vad som ska anses med skälig svarsfrist för gäldenären. 

Håstad nämner att en tänkbar lösning skulle kunna vara i stil med Lindskogs och Johans-

sons.
125

 När artikeln skrevs, år 1984, hade dock lösningen inga förespråkare, vilket gjorde att 

något ställningstagande från Håstads sida inte blev aktuellt. Inte heller förs någon diskussion 

om lämpligheten i ett sådant system. Håstad synes förespråka gällande rätt, med en – låt vara 

snävt begränsad – övergång av valrätten till borgenären, på grund av att systemet helt enkelt 

är enklast att tillämpa.
126

 

Herre väljer en annan väg och förespråkar ett system som ligger närmare art. 6.1.12 UP, art. 

7:109 PECL och art. III. -2:110 DCFR.
127

 Huvudskälet härför synes vara att han ställer sig 

kritisk till nuvarande ordning, där borgenären behåller sin avräkningsrätt tills vidare. Han 

anför att en gäldenär torde ha ett befogat intresse av att få veta vilka skulder som kvarstår 

obetalade, vilket inte tycks vara inställningen enligt svensk rätt.
128

 I enlighet med art. 6.1.12 

UP, art. 7:109 PECL och art. III. -2:110 DCFR borde därför en borgenär vid utövandet av sin 

sekundära valrätt ha en skyldighet att inom skälig tid meddela en gäldenär om sitt val. Görs 

                                                 
123

 Hela stycket hämtat ur Lindskog, 2014, s. 566 f.  
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 Lindskog, 2014, s. 567. 
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inte detta förlorar borgenären sin avräkningsrätt och avräkning bör istället göras enligt de 

objektiva kriterierna som stipuleras i UP, PECL och DCFR.
129

 Som stöd för sitt ställningstag-

ande hänvisar Herre till Andersen & Lookofsky,
130

 som för dansk del hävdar att det saknas 

anledning att inte följa ordningen i dessa dokument. Hänvisning sker även till Hagstrøm,
131

 

som i norsk rätt anför de lege lata att borgenärens valrätt är tidsbegränsad och om val inte 

görs, ska en objektiv avräkningsordning, likt UP och PECL, användas.
132

 

Lindskog ställer sig däremot skeptiskt till en objektiv avräkningsordning och kallar de objekt-

iva avräkningskriterierna i art. 6.1.12 UP, art. 7:109 PECL och art. III. -2:110 DCFR för en 

”inte alldeles okomplicerad ordning.”
133

 Han menar att en fast avräkningsordning leder till 

meningsskiljaktigheter och tvister och borde därför undvikas, såvida de inte hålls mycket 

enkla och tydliga.
134

 En fast avräkningsordning kan även leda till fall där både gäldenären och 

borgenären blir missnöjda, låt vara att möjligheten i sådana fall att komma överrens om en 

skuld lär vara stor.
135

 Lindskog förordar istället – oaktat ”sin” lösning – att i situationen när 

varken gäldenären eller borgenären har gjort ett val, betalningen bör stå oavräknad. Detta 

innebär att en fordring för gäldenären uppkommer på borgenären. Hur detta ömsesidiga ford-

ringsförhållande ska avräknas löses sedan genom reglerna för kvittning.
136

 Även Håstad anser 

att en legal avräkningsordning är svårtillämpad och är därför inte att föredra framför andra, 

mer lättillämpade lösningar.
137

 

Walin erkänner inte borgenärens sekundära valrätt, utan sympatiserar mer med Karlgrens 

uppfattning i dennes skiljaktiga mening i NJA 1958 s. 624.
138

 Han framhåller att denna över-

gång inte är en naturlig tolkning av varken lagrummet eller rättshandlingen. Walin anför att 

gäldenären borde få klargöra tveksamma destineringar i efterhand och att borgenären inte 

rimligtvis alltid kan få välja själv. Walins tycks främst förhålla sig kritisk till att borgenären 

genom passivitet sätter sig själv i ett bättre läge. Enligt Walins uppfattning bör istället borgen-
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 Herre, Festskrift, s. 267. 
130

 Bryde Andersen, Mads & Lookofsky, Joseph, Lærebog i obligationsret 1, Ydelsen, beføjelser, 2. uppl., 2005, 

København: Thomson GadJura, s. 126 f. 
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 Hagstrøm, Viggo & Aarbakke, Magnus, Obligasjonsrett, 2003, Oslo: Universitetsforlaget, s. 194 ff. 
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ären meddela gäldenären om hur denne avräknat betalningen och först om gäldenären inte 

reklamerar inom skälig tid blir borgenärens avräkning bindande för parterna.
139
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 Walin uppl. 2, s. 288 f. 
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5 Analys – reformmodeller och konsekvenser av dessa 

5.1 Inledande kommentarer 

Det bör inledningsvis poängteras att det inte är 9 kap. 5 § HB som är kontroversiell i sig. 

Paragrafen behandlar enbart den primära valrätten och tillerkänner gäldenären rätt att – med 

några undantag – fritt välja avräkningsskuld. Att den primära valrätten bör ligga hos gälden-

ären är oomstritt och närmast universellt erkänt. Vad som händer i de fall gäldenären inte 

väljer att nyttja denna rätt nämns däremot ingenting om i paragrafen eller dess förarbeten. 

Härom råder, som framgått i ovanstående kapitel, olika åsikter. 

Som visat finns en del olösta frågor avseende avräkningsordningen och flera av Sveriges mest 

framstående jurister har utvecklat modeller för hur de anser att avräkningsordningen bör refo-

rmeras. Ur doktrinen kan jag framför allt upptäcka tre olika uppfattningar för hur 9 kap. 5 § 

HB bör utvecklas och alla tre har högt ansedda namn bakom sig. Den första modellen är ett 

system med avräkningsförfrågan, företrätt av justitieråden Lindskog och Johansson. Den 

andra modellen är ett närmande av avräkningsordningen som den lyder i DCFR, PECL och 

UP, som bland annat stipulerar en legal avräkningsordning. Denna uppfattning är förespråkad 

av justitierådet Herre. Den tredje och sista modellen som går att finna är den som bland annat 

är företrädd av före detta justitieråden Karlgren och Walin och som inte helt igenom erkänner 

borgenärens sekundära destinationsrätt.  

Det går även att finna ett antal olika intressen som enligt rättspraxis ska tas i beaktande när 

avräkningsordningen behandlas. Dessa är omsättningsintresset, gäldenärers avräkningsintr-

esse och borgenärers intresse av automatisk hantering av inbetalningar. Samtliga av ovan 

nämnda modeller beaktar i någon mån dessa intressen, låt vara att personerna bakom dem till-

erkänner dem olika tyngd. Jag avser därmed i följande analyskapitel att först redogöra för de 

olika intressena bakom avräkningsordningen och därefter analysera ett par situationer där det 

nuvarande rättsläget ställer till problem. Därefter analyseras de olika modellerna för reform 

utifrån de bakomliggande intressena och hur väl de löser ifrågavarande problem.  

5.2 Bakomliggande intressen  

Vid studie av svensk rättspraxis går det att utskilja ett antal intressen som bör beaktas vid 

hantering av frågor rörande avräkningsordningen. Dessa bakomliggande intressen är gälden-
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ärens avräkningsintresse, borgenärers intresse av att hantera inbetalningar automatiskt samt 

omsättningsintresset.
140

  

Vad som avses med gäldenärens avräkningsintresse torde vara självklart. Bestämmelsen i 9 

kap. 5 § HB utgår från gäldenärens intresse. Detta förklaras dels med att gäldenären själv styr 

över hur dennes medel ska användas, dels med principen in dubio mitius – ”vid tvivel det 

mildare”.
141

 Om en borgenär är missnöjd med en gäldenärs val får denne helt enkelt ta till 

rättsliga åtgärder för att få betalt för den fordran som önskas, precis som alla andra borgen-

ärer. Gäldenärens avräkningsintresse är dessutom erkänt i alla västerländska rättsordningar. 

I motsats till gäldenärens intresse finns borgenärens intresse av att inbetalningar hanteras och 

bokförs automatiskt. Det skulle vara både kostnadsineffektivt och tidsödande om betalnings-

flödet inom ett företag inte sköttes per automatik. Det är troligtvis av denna anledning det 

numer i praxis stipuleras att ett meddelande måste vara tydligt för att den primära valrätten 

ska anses ianspråktagen. I annat fall skulle borgenären inte kunna förlita sig på sin automat-

iska hantering av inbetalningar. NJA 1989 s. 177 visar tydligt på att detta intresse väger tungt 

i sammanhanget. Även i NJA 1963 s. 353 och i AD 1968 nr. 15 gav domstolarna borgen-

ärerna rätt på bekostnad av gäldenärens intresse. I de aktuella situationerna vägde borgenär-

ernas intresse uppenbarligen tyngre än gäldenärens intresse av en viss avräkningsordning.  

I NJA 2013 s. 1190 skriver HD att avräkningsordningen bör främja omsättningsintresset. Med 

detta menade domstolen att avräkning bör ske ”efter principer som inte bara beaktar gälden-

ärens avräkningsintresse utan som också skapar förutsebarhet och inte verkar konfliktdriv-

ande.”
142

 Det var utifrån detta intresse domstolen valde att inte ge gehör för bland annat 

Karlgrens uppfattning om att borgenären alltid ska ha en skyldighet att avräkna den för gäld-

enären mest betungande skulden vid en odestinerad betalning. Vilken skuld som är mest 

betungande är inte alltid lätt att avgöra och skillnaderna kan värderas olika av parterna. Istället 

skapade domstolen ett undantag för särskilt betungande skulder, under förutsättning att de 

omständigheter som föranleder denna skuld har varit uppenbart uppfattbara för borgenären.  

Enligt HD:s senaste prejudikat på området är det därmed tydligt att effektivitet ur ett omsätt-

ningsperspektiv tillsammans med en ökad sympati med gäldenärens avräkningsintresse borde 
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 Dessa intressen ska inte blandas ihop med de olika borgenärs- och gäldenärsintressen som finns vid inbetal-

ning av viss skuld, exempelvis att borgenär har större intresse av avräkning på fordran med låg säkerhet och 

gäldenär har intresse av infriande av skuld med hög ränta.  
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 Lindskog, 2014, s. 565. 
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ligga till grund för diskussionen om avräkningsordningen. Av tidigare praxis, främst NJA 

1963 s. 353, NJA 1989 s. 177 och AD 1968 nr. 15, skulle däremot slutsatsen kunna dras att 

borgenärens intresse av viss avräkningsordning spelar stor roll vid avgörandet.
143

 Hur detta 

intresse förhåller sig till övriga är dock ingenting som HD diskuterar i 2013 års fall. Det är 

därmed oklart hur HD:s senaste uttalande ska förstås i förhållande till denna tidigare praxis. 

Domstolens diskussion bör visserligen ses som ett obiter dictum, och därmed ges mindre pre-

judikatvärde, men domen kan även tänkas ge indikatorer på en mer gäldenärsvänlig praxis i 

framtiden.   

5.3 Utebliven reform – problem idag 

5.3.1 Förklaringsmisstag  

En fråga som bland annat uppkommer vid användning av moderna betalningsmetoder är vad 

som gäller när gäldenären av misstag uttrycker en destination i strid med sin egen avsikt, det 

vill säga begår ett förklaringsmisstag. Risken för förklaringsmisstag torde ha ökat drastiskt 

sedan 1700-talet, eftersom både telefax och internetbetalningar har inrättats sedan dess. Som 

exempel kan nämnas en hyrestagare, gäldenär, som fått flera hyresavier samtidigt från sin 

hyresvärd. På avierna finns det ett unikt OCR-nummer för varje månadshyra och som ska 

användas vid betalning över internet. Vid betalning av hyran för mars månad använder hyres-

tagaren av misstag OCR-numret på hyresavin för juni. Är borgenären skyldig att avräkna 

betalningen på junihyran eller ska denne rätta sig efter gäldenärens egentliga avsikt? 

Ovanstående situation regleras vanligtvis genom 32 § 1 st. AvtL, som stadgar att en part inte 

är bunden av felskrivning eller annat misstag från dennes sida när motparten insåg eller borde 

ha insett misstaget. Vad som gäller med avseende på avräkningsordningen är dock inte helt 

självklart. Det mest naturliga vore att åberopa ovan nämnda lagrum, så att borgenären är 

skyldig att avräkna betalningen i enlighet med gäldenärens faktiska önskan, det vill säga mars 

månads hyra i exemplet ovan. Däremot torde det, enligt min mening, inte finnas någon gene-

rell regel för borgenären att alltid ha en sådan plikt. I och med NJA 1989 s. 177, där det upp-

ställdes ett tydlighetsrekvisit i gäldenärens destinationsmeddelande, lades ett större ansvar på 

gäldenären att meddelandet kommer att uppfattas korrekt av mottagaren. NJA 2013 s. 1190 

förtydligade dessutom att omsättningsintresset ska beaktas särskilt vid frågor angående avräk-

ningsordningen. Att en borgenär alltid skulle ha en plikt att rätta sig efter en gäldenärs önskan, 
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 Att två av fallen rörde arbetstagares fordring på lön kan visserligen spelat in i bedömningen. Faktum kvarstår 

emellertid att – i vart fall när tvist om avräkningsordningen har sociala aspekter – borgenärens intresse ska vägas 
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kan inte anses främja omsättningsintresset. En ordning där en borgenär som hanterar alla sina 

betalningar automatiskt inte skulle kunna lita på denna automatiska behandling skulle vara 

kontraproduktivt.  

Enligt min uppfattning borde alltså inte 32 § 1 st. AvtL tillämpas i situationer där gäldenären 

gör ett förklaringsmisstag, men där borgenärens intresse av automatiska betalningar skulle 

hotas ifall denne var tvungen att rätta sig efter gäldenärens uppenbara vilja. Detta gäller såle-

des även vid tillfällen där borgenären är i ond tro. Denna linje stämmer även överrens med 

huvudregeln om att det är avsändaren av en rättshandling som står för risken att denna inte 

uppfattas korrekt av mottagaren. Gäldenären får alltså själv lida av sitt misstag. Det ska dock 

påpekas att detta självklart inte kan sägas utgöra en generell regel, utan enbart vid situationer 

där omsättningsintresset och intresset av att hantera automatiska betalningar väger tyngre än 

gäldenärens faktiska vilja, kan avsteg göras från 32 § 2 st. AvtL.  

5.3.2 Kan borgenär hindra gäldenär från att lämna meddelande? 

I och med att en gäldenär enligt gällande rätt måste lämna meddelande om önskad avräk-

ningsskuld i samband med betalningen, uppstår frågan vilka faktiska möjligheter denne har att 

idag lämna sådant meddelande. Frågan kan också ställas såhär: Kan en borgenär begränsa en 

gäldenärs möjligheter att lämna meddelande, genom exempelvis att enbart bereda betalning 

via en specifik betalningsmetod där utrymme för meddelande är begränsat? Situationen i NJA 

1989 s. 177 kan exemplifiera frågan.
144

 I rättsfallet hade borgenären sänt ett inbetalningskort 

med betalningsuppgifter till gäldenären, varpå gäldenären antecknade vald skuld och kortet 

sändes tillbaka, via Postgiro, till borgenären. På inbetalningskortet framgick emellertid att 

något meddelande inte kunde göras på kortet. I och med att det i rättsfallet uppställdes krav på 

tydlighet när meddelande lämnas, kunde inte anteckningen godkännas och rätten att välja 

avräkningsordning gick över på borgenären.  

Med kravet på tydlighet och rekvisitet att meddelande ska lämnas i samband med betalningen 

synes möjligheterna för gäldenären att lämna ett meddelande vid användande av moderna 

betalningsmetoder, såsom vid girering eller internetbetalning, i vissa fall vara obefintliga. 

Därmed verkar det som att borgenären, genom att tillhandahålla ett inbetalningskort där med-

delande inte kan lämnas på, på så vis får möjlighet att själv välja avräkningsordning. Situa-

tionen kan likställas med när borgenären endast tillhandahåller ett och samma OCR-nummer 

på samtliga betalningsavier för betalning för gäldenären. Unnersjö menar att NJA 1989 s. 177 

                                                 
144

 Rättsfallet refereras utförligare ovan under avsnitt 2.3.3. 
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”tycks på sätt och vis ge uttryck för att borgenären, med beaktande av tydlighetskraven, har 

rätt att ensidigt stipulera att avräkningsordningen bestäms av honom eller henne då betalning 

sker med viss metod.”
145

 Rättsfallet kan alltså uppfattas så att borgenären har en rätt att ensid-

igt bestämma avräkningsordningen genom att avskärma möjligheten att lämna ett destina-

tionsmeddelande. Enligt rättsfallet och annan gällande praxis framgår emellertid att meddel-

ande kan lämnas konkludent, genom till exempel att betalningsbeloppet motsvarar viss skuld 

eller att betalning sker i samband med viss skulds förfallodag. Ifall skulderna är på lika stora 

belopp, såsom i aktuellt rättsfall, hjälper dock detta inte gäldenären. 

Åter till frågan som stipulerades i början av detta avsnitt: har en borgenär rätt att ensidigt 

bestämma att betalning av viss skuld ska ske via en specifik betalningsmetod? Enligt 5 kap 1 

§ 2 st. lagen (1988:1385) om Sveriges Riksbank (riksbankslagen) utgör sedlar och mynt som 

utges av Sveriges Riksbank lagliga betalningsmedel. Enligt förarbetena till riksbankslagen 

innebär lagliga betalningsmedel att ”var och en är skyldig att ta emot sedlar och mynt som 

betalning.”
146

 Att alla skulle vara skyldiga att ta emot kontanter som betalning är emellertid 

inte riktigt, eftersom avtalsfrihet råder på området.
147

 Det står alltså parterna fritt att avtala om 

hur gäldenären ska infria fordringen.
148

 Parterna kan avtala om att enbart fysiska sedlar och 

mynt accepterats eller om betalning ska ske via girering eller annat.
149

 Detta avtal ska natur-

ligtvis tolkas genom avtalsrättsliga principer. När det varken i avtal eller i lag framgår vilken 

betalningsmetod som ska användas, står det gäldenären fritt att välja betalningsmetod. Om en 

gäldenär däremot inte motsätter sig de betalningsrutiner som borgenären uppställer och beta-

lar utan invändning, torde agerandet utgöra en konkludent accept. Borgenärens begränsning 

av meddelandemöjligheterna – genom att tillhandahålla ett och samma OCR-nummer för 

samtliga betalningar eller genom förbud att göra anteckningar på inbetalningskort – blir i så 

fall avtalsinnehåll.  

Håstad diskuterade ovanstående problematik ett par år innan situationen kom upp till pröv-

ning.
150

 Hans lösning – att borgenären ska bereda möjlighet för gäldenären att på annat vis 
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 Unnersjö, Borgenärens sekundära destinationsrätt för betalningar – en regel inte utan undantag, Juridisk 

tidskift nr 1 2014/2015 s. 172, på s. 177. 
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 Prop. 1986/87:143 om ny riksbankslag och ändrat huvudmannaskap för riksgäldskontoret, s. 64. 
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 SOU 2014:61, Svensk kontanthantering, s. 158. 
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 Arnesdotter, s. 54 ff.  
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 Det finns dock lagstadgade undantag från avtalsfriheten. Exempel är 62 kap. 2 § 1 st. skatteförfarandelagen, 

som stadgar att betalning av skatter och avgifter ska ske till Skatteverkets särskilda konto för skattebetalningar, 

och 12 kap. 20 § 2 st. jordabalken och 7 kap. 15 § 2 st. bostadsrättslagen, som anger att hyror och avgifter ska 
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 Se ovan under avsnitt 2.3.3. 
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lämna meddelande – uppmärksammades dock inte av domstolen. Om det berodde på att 

Håstads uppfattning inte utgjorde en önskvärd lösning eller för att artikeln helt enkelt missats 

är omöjligt att utröna. Det kan diskuteras huruvida en sådan lösning är förenlig med omsätt-

ningsintresset av automatisk betalningshantering. Idag torde internetbetalning via gäldenärens 

banks hemsida vara den vanligaste betalningsmetoden bland privatpersoner och där OCR-

nummer utgör en viktig komponent i identifikationen av betalaren. Att meddelande inte kan 

lämnas på inbetalningskort lär också komma från att betalningen inläses automatiskt av betal-

ningsförmedlaren och att kortet sällan når mottagaren. Båda systemen är alltså utformade för 

att underlätta och effektivisera betalningstransaktioner. Att införa en plikt för borgenären att 

bereda möjlighet för gäldenären att meddela på annat sätt skulle eventuellt motverka betal-

ningsmetodens syfte.  

Vad som menas med Håstads uttalande ”bereda annan möjlighet att meddela borgenären” är 

emellertid inte klart. Skulle ett bifogat telefonnummer eller e-mejladress i samband med 

inbetalningskortet göra att denna andra möjlighet föreligger? På det viset öppnar borgenären 

en annan kanal för att kommunicera sitt val av avräkningsskuld, men gäldenären torde också 

löpa en risk att meddelandet inte skulle bedömas ha lämnats i samband med betalningen. 

Gäldenären skulle också riskera att telefonnumret eller e-mejladressen är till en växel eller lik-

nande och således inte till en person som är behörig att ingå avtal avseende avräkningsord-

ning. En skyldighet för gäldenären att själv efterforska kontaktuppgifter till behörig person 

torde inte kunna ställas och är sannolikt inte heller vad Håstad åsyftade; det är borgenären 

som ska bereda gäldenären en annan kommunikationskanal. Vilka krav som borde ställas på 

denna andra kanal är således oklart och försätter därmed gäldenären i en besvärlig sits, där 

denne inte utan oskäligt arbete har möjlighet att lämna borgenären meddelande om önskad 

avräkningsskuld.  

Problemet kan vid första anblick verka verklighetsfrämmande – ofta är OCR-numret på fakt-

uran unikt för just den skulden. Så är emellertid inte alltid fallet, utan det förekommer att ett 

och samma OCR-nummer används för betalning utav samtliga av gäldenärens skulder. Till 

exempel använder Skatteverket personunika identifikationsnummer för inbetalningar till skat-

tekonton.
151

 Även Klarna använder ett enda OCR-nummer vid vissa betalningar.
152
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 Se ”OCR-beräkning”, Skatteverket, https://www.skatteverket.se/ – Märk dock att avräkningsordningen för 

skatteskulder regleras särskilt i 62 kap. 15 § skatteförfarandelagen.  
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Sammanfattningsvis ger dagens rättsläge utrymme för en borgenär att ensidigt uppställa betal-

ningsrutiner på ett sätt att destinationsmeddelande svårligen kan uppfattas av denne. Det leder 

till att val av avräkningsskuld kan övergå på borgenären utan att gäldenären primärt fått till-

fälle att göra sin önskan hörd. I praktiken försvinner gäldenärens primära valrätt, eftersom 

denne endast efter ett flertal ytterligare arbetsmoment kan göra sin önskan synlig för borgen-

ären.  

5.3.3 Långtgående fingerade konkludenta destineringar 

Den primära valrätten kräver inte ett utryckligt meddelande för att vara ianspråktagen, utan 

valet kan även framgå av omständigheterna. Om valet inte heller kan sägas ha skett konklu-

dent är huvudregeln att borgenären får bestämma avräkningsordningen. Eftersom denna regel 

inte beaktar gäldenärens avräkningsintresse finns det en tendens hos domstolar att täcka denna 

brist genom långtgående försök att tolka destineringen som underförstådd. Detta leder till 

ökad risk för oklarheter och konflikter och kan inte sägas skapa förutsebarhet.  

Det synes framförallt vara Lindskog som uppmärksammat detta problem och det är en av anl-

edningarna till varför han förespråkar användandet av avräkningsförfrågan. Jag är ense med 

Lindskog om att domstolars tendens att långtgående fingera omständigheter är en oroväck-

ande utveckling, enär omsättningsintresset sätts ur spel när regleringen inte är någorlunda klar 

eller förutsebar. Tolkningsfiktioner vilar inte sällan på subjektiva grunder om vilken avsikt 

gäldenären får antas ha haft, trots att denne inte uttryckt någon vilja. Följden kan bli att i ena 

fallet argumenterar domstol för avräkning på den yngre skulden och i andra fallet för avräk-

ning på den äldre, beroende på vad domstolen anser lämpligt i det enskilda fallet. Enligt min 

uppfattning bör domstolar vara restriktiva med att argumentera utifrån dessa subjektiva grun-

der och istället utgå från mer objektiva underlag. De objektiva grunder som framkommer i 

doktrin är bland annat att inbetalning överensstämmer med viss skuld, inbetalning i samband 

med viss skulds förfallodag eller att borgenär nyligen krävt betalt för den ena av fordringarna. 

En annan indikator på att betalning är konkludent destinerad anser Håstad och Herre vara när 

gäldenär har ett särskilt intresse av att betala en av skulderna.
153

 Det kan emellertid vara svårt 

att utföra en objektiv analys utifrån denna grund. Enligt min uppfattning bör därmed denna 

grund för konkludent destinering appliceras med försiktighet. Gäldenärs särskilda intresse av 

viss skuld bör således enbart tolkas in om det utifrån en objektiv synvinkel framstår som klart 

att viss skuld avsågs betalas och borgenären borde ha insett detta. Så kan till exempel vara 
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fallet när borgenär har kännedom om att viss fordran är omtvistad eller att andra fordringar är 

preskriberade. Samtidigt är det av vikt att domstolar ges ett visst handlingsutrymme att 

bestämma huruvida betalningar ska anses konkludent destinerade, eftersom detta är ett viktigt 

verktyg vid bestämmande av avräkningsordning. 

Frågan är även vad skyddsregeln i NJA 2013 s. 1190 får för inverkan på problemet.
154

 Undan-

taget till borgenärers sekundära valrätt för uppenbart betungande skulder uppställdes bland 

annat för att undvika oskälig avräkningsordning vid odestinerad betalning. Om detta undantag 

leder till en minskad tendens att fingera destineringar går bara att spekulera om. Det torde 

dock inte vara en allt för långsökt slutsats, eftersom HD med enkelhet hade kunnat argument-

era utifrån Håstads och Herres uppfattning att om allvarliga dröjsmålspåföljder är knutna till 

viss fordran, ska den fordran anses konkludent destinerad. Domstolen anförde att visst, men 

inte tillräckligt stöd för konkludent betalning var för handen i fallet, till skillnad från referen-

ten som fullt ut argumenterade i enlighet med Håstads och Herres åsikter. Rättsfallet skulle 

därmed kunna tolkas som att HD tagit avstånd från mer subjektiva rekvisit vid bedömandet av 

konkludenta betalningar och att större vikt ska läggas vid objektiva och för borgenär uppfatt-

bara kriterier.  

5.3.4 Borgenärs spekulationsmöjlighet 

Som visats ovan under avsnitt 3.2.1 finns det inte ett krav i svensk rätt att en borgenär måste 

välja avräkningsskuld direkt eller ens inom skälig tid. Svensk rättspraxis synes inte heller ge 

stöd för en skyldighet att meddela gäldenären om sitt val av avräkningsskuld. På grund härav 

skapas en omfattande spekulationsmöjlighet för borgenären på gäldenärens bekostnad; borg-

enär kan alltså vänta med avräkning tills omständigheterna visar vilken avräkningsordning 

som är mest fördelaktig för denne. Se mer ingående diskussion härom nedan under avsnitt 5.5 

i samband med analys av DCFR:s, PECL:s och UP:s bestämmelser om att avräkning ska ske 

inom skälig tid. 

5.4 Konsekvenser av avräkningsförfrågan  

Modellen med avräkningsförfrågan avhandlades ovan under kapitel 4 och innebär i korthet att 

vid odestinerad betalning får borgenären inte avräkna betalningen förrän denne skickat en 

avräkningsförfrågan till gäldenären. Gäldenären bereds på detta vis tillfälle att utnyttja sin pri-

mära valrätt. Först om inte gäldenären svarar på avräkningsförfrågan inom skälig tid, går val-

rätten över på borgenären.  
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En liten, men inte obetydlig skillnad mellan Lindskogs och Johanssons uppfattning är att 

Johansson fortfarande anser att den skyddsregel som stipulerades i NJA 2013 s. 1190 behövs i 

de fall gäldenären inte svarar borgenären. Lindskog hävdar däremot att om avräkningsförfrå-

gan avsänts behövs inget undantag för gäldenärens intresse – gäldenären har ju redan beretts 

tillfälle att tillvarata detta. Skälet torde vara att enligt Lindskog bör den viktigaste aspekten 

när det talas om den sekundära valrätten vara att regeln är effektiv. Detta innebär att regeln är 

enkel och odiskutabel att tillämpa och minskar risken för tvister. Samtidigt bör dock hänsyn 

tas till gäldenärens avräkningsintresse i större utsträckning än vad som görs idag. Av den 

anledningen är en modell med avräkningsförfrågan att föredra, enligt Lindskog. Johansson 

synes däremot tillmäta gäldenärens avräkningsintresse större tyngd i sammanhanget än Lind-

skog och ge gäldenären ytterligare ett skyddsnät för att undvika otillfredsställande avräk-

ningar.  

Enligt min uppfattning framstår det som allt för långtgående att rättsordningen skulle erbjuda 

skydd genom denna skyddsregel, som blir den tredje möjligheten att tillvarata gäldenärens 

intressen. Gäldenären har redan från början möjlighet att destinera en betalning och gör den 

inte det uttryckligen finns fortfarande möjlighet för betalningen att vara underförstådd. Sedan 

får gäldenären dessutom möjlighet att besvara borgenärens avräkningsförfrågan. Gör den inte 

det inom skälig tid, ställer jag mig frågande till om gäldenären överhuvudtaget har ett intresse 

att tillvarata. I vart fall torde inte intresset vara tillräckligt stort för att rättsordningen ska gripa 

in.    

Ett system med avräkningsförfrågan skulle uppenbart förenkla det nuvarande systemet. Det 

skulle även lösa de flesta av de problem som avhandlats ovan under avsnitt 5.3. Domstolen 

skulle därmed inte längre behöva analysera huruvida en destinering är underförstådd, efter-

som gäldenärsintresset blir tillgodosett redan genom att avräkningsförfrågan måste lämnas vid 

tvivelaktiga destineringar och avräkning inte får ske förrän efter skälig tidsfrist. Modellen 

skulle även avlägsna möjligheten för borgenärer att ensidigt stipulera avräkningsordningen 

genom att hänvisa till en viss betalningsmetod. 

Hur Lindskog och Johansson ställer sig till borgenärens intresse av att hantera betalningar 

automatiskt är oklart. Det kan dock ses som att om reglerna om avräkningsordningen effektiv-

iseras ur ett omsättningsintresseperspektiv hjälper det även borgenären, eftersom reglerna blir 

klara och enkla att tillämpa. Borgenärer behöver emellertid fortfarande ha uppsikt över vilka 

inbetalningar som är destinerade och vilka som inte är det. Enligt gällande rätt förekommer 
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det inget större extraarbete vid odestinerade betalningar, eftersom dessa bokförs efter borgen-

ärens tycke. Enligt Håstad, och vad som synes vara gällande rätt, behöver borgenären inte ens 

avräkna betalningen på någon skuld alls, eftersom denne behåller avräkningsrätten tills vidare. 

Om borgenärer blir skyldiga att sända avräkningsförfrågan vid odestinerade eller vid tveksamt 

destinerade inbetalningar ökar det administrativa arbetet. Ingen skuld får heller avräknas förr-

än skälig tid förflutit, vilket försenar avräkningstidpunkten. Intresset bör dock kunna tillvara-

tas relativt enkelt av borgenärer, genom att tillhandahålla skuldunika OCR-nummer på varje 

avi eller faktura, när detta är aktuellt. Modellen försvårar således inte arbetet avsevärt för 

borgenärer.   

Enligt Johansson väcker modellen med avräkningsförfrågan många följdfrågor.
155

 En fråga 

som han menar särskilt uppkommer är hur modellen förhåller sig till situationen när det löper 

en fatalietid för betalning av någon av skulderna, det vill säga en i lag bestämd tid inom 

vilken en rättshandling ska företas.
156

 Johansson utvecklar dessvärre inte vilka problem han 

anser kan uppstå i detta sammanhang. Det problem jag anser kan uppstå, är hur gäldenärs svar 

på avräkningsförfrågan som inkommer efter fatalietiden löpt ut ska tolkas. Avhysning och 

situationen i NJA 2013 s. 1190 kan få exemplifiera frågan. Enligt 12 kap. 44 § 1 st. JB får en 

hyresgäst inte skiljas från sin lägenhet på grund av dröjsmål med hyresbetalning, om hyran 

betalas inom tre veckor från det att hyresgästen delgetts underrättelse om detta. Ponera att 

gäldenären gör en inbetalning av aktuell hyra inom tidsfristen, men inte lämnar meddelande 

om destination och det inte heller framgår av omständigheterna vilken skuld denne önskat få 

betald. Enligt Lindskogs och Johanssons modell är hyresvärden skyldig att avsända en avräk-

ningsförfrågan till gäldenären och under tiden står betalningen oavräknad. Medan gäldenärens 

svar inväntas, löper fatalietiden ut och hyresskulden blir inte reglerad förrän efter denna tids-

frist. Kan skulden anses infriad inom lagstadgad tid? Enligt gällande rätt – och även enligt 

Johanssons uppfattning – aktualiseras skyddsregeln stipulerad i NJA 2013 s. 1190 och 

skyddar gäldenären. Situationen är således ett problem som inte existerar enligt gällande rätt, 

utan uppkommer enbart vid tillämpning av denna modell.  

Den mest naturliga lösningen på problemet torde vara att betalningen anses fullgjord när den 

bokförs på borgenärens konto, det vill säga den uppfattningen som i övrigt anses vara gäll-
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ande rätt.
157

 Situationen är emellertid inte så enkel att besvara – det går inte att bestämma 

vilken skuld betalningen hänför sig till, till skillnad från om det enbart föreligger en skuld. 

Inbetalningen till borgenären står oavräknad under tiden svar inväntas från gäldenären, vilket 

innebär att ett ömsesidigt fordringsförhållande har uppstått. Gäldenären har alltså genom 

betalning enbart fått en fordran på borgenären tills avräkning sker. Med andra ord: betal-

ningstransaktionen är slutförd medan betalningsrätthandlingen inte är det. I linje med detta 

argument ligger även att huvudregeln i svensk rätt är att en rättshandling sker på avsändarens 

risk. I detta sammanhang torde det innebära att risken att destinering misslyckas vid en betal-

ning ligger på gäldenären, på samma sätt som att gäldenären bär risken för att betalningen 

kommer borgenären tillhanda inom rätt tid. På grund av ovanstående borde en möjlighet vara 

att gäldenären får ”stå sitt kast”, eftersom denne inte nyttjade sin destineringsmöjlighet och 

betalning får därmed inte ha ansetts skett inom fatalietiden. Denna lösning är däremot inte 

systemkonsekvent. När gäldenären enbart har en förfallen skuld till borgenären anses skulden 

reglerad när betalningen bokförs på borgenärens konto, så varför skulle situationen bedömas 

annorlunda bara för att det finns flera oreglerade skulder? Enligt min uppfattning väger denna 

aspekt tungt. Dessutom tilldelas borgenären en obefogad makt eftersom denne kan vänta med 

att avsända avräkningsförfrågan och själv förhala avräkning tills fatalietiden är utgången. 

Sammanfattningsvis är det min uppfattning att om frågan hade slitits i domstol, skulle dom-

stolen troligtvis anamma de senare argumenten och inte bedöma betalningen som för sent ink-

ommen. Frågan har dock inte fått något utrymme i varken praxis eller doktrin, och till dess lär 

det inte gå att hitta något entydigt svar på frågan. Klart är i varje fall att trots att ett system 

med avräkningsförfrågan löser många frågor, skapar den följdfrågor som bör utredas närmare. 

5.5 Konsekvenser vid närmande av DCFR, PECL och UP  

Den största skillnaden mellan avräkningsordningen i DCFR, PECL och UP och avräknings-

ordningen i 9 kap. 5 § HB ligger främst i vad som händer när borgenären inte gör något val av 

avräkningsskuld. Enligt svensk rätt behåller borgenären sin avräkningsrätt tills vidare och 

ingen skyldighet föreligger att varken göra något val direkt eller ens meddela gäldenären om 

vald avräkningsordning. Enligt art. 6.1.12 UP, art. 7:109 PECL och art. III. -2:110 DCFR 

måste borgenären däremot både göra sitt avräkningsval och meddela gäldenären inom skälig 

tid, annars försvinner dennes valrätt och en legal avräkningsordning tillämpas istället.  
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Att borgenärens valrätt behålls tills vidare är för mig oförståeligt och jag instämmer med 

Herre att det skapar betydande spekulationsmöjligheter för borgenären på gäldenärens bekost-

nad. Ponera följande scenario: En gäldenär har två samtidigt förfallna försäkringspremier på 

samma belopp och gör en odestinerad inbetalning som är stor nog att enbart täcka en av skul-

derna. Senare inträffar ett försäkringsfall som täcks utav den ena av försäkringarna men inte 

den andra. Betalningen är odestinerad och valrätten har övergått på försäkringsbolaget, som 

dock inte behöver göra något val. I samband med att försäkringsfall kort därefter uppstår, 

väljer försäkringsbolaget sannolikt den premie som inte täcker den uppkomna skadan.
158

 Att 

detta inte är en rimlig ordning menar även Håstad, som menar att undantag bör göras om en 

senare händelseutveckling visar vilket avräkningssätt som är fördelaktigare för borgenären. 

Han menar att avräkning bör ske proportionellt mellan skulderna när fall som ovanstående 

scenario är för handen.
159

  

Enligt min uppfattning är det självklart att rättsordningen inte bör tillåta en ordning som ger 

borgenären denna möjlighet till spekulation. Problemet är att inte heller Håstads ordning sky-

ddar gäldenären i vissa fall, eftersom en proportionerlig avräkning inte infriar någon av skuld-

erna fullt ut och således föreligger det fortfarande inget försäkringsfall.
160

 Det är bland annat 

av denna anledning som Herre förespråkar en övergång till internationell rätt. Det är därmed 

av vikt att undersöka vad som sker i ett scenario som ovanstående om avräkningsordningen i 

bland annat DCFR hade varit gällande rätt i Sverige. 

Första avräkningsnyckeln i den legala avräkningsordningen för val av avräkningsskuld är den 

skuld som förfaller först ska avräknas. Eftersom båda försäkringspremierna förföll samtidigt, 

kan avräkning inte ske enligt denna punkt. Nästa kriterium är den skuld som borgenären har 

minst säkerhet i och eftersom säkerhet sannolikt inte finns i scenariot faller även denna punkt 

bort. Den tredje avräkningsnyckeln är den skuld som är mest betungande för gäldenären. 

Detta kriterium är beroende av när avräkning görs. Har ingen avräkning gjorts när försäk-

ringsfall uppkommer, är det självklart att inbetalningen ska avräknas på den försäkrings-

premie som försäkringsfallet härrör till. Har däremot så pass lång tid gått att avräkning redan 
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 Se NJA 1944 s. 536, där liknande problem uppstod.   
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 Försäkringen kan i och för sig ändock vara giltig. Vid konsumentförsäkringar kan försäkringen börja gälla 
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skett i enlighet med den legala avräkningsordningen, och det vid den tidpunkten inget försäk-

ringsfall uppkommit, finns det ingen premie som är mer betungande än den andre. Kriteriet 

kan därför inte användas i detta fall. Det fjärde kriteriet aktualiseras därmed och innebär att 

den skuld som uppkommit först ska avräknas, men om båda försäkringarna tecknades samtid-

igt kan inte avräkningsskuld avgöras enligt denna punk heller. Slutligen stadgar DCFR att om 

inget av ovanstående kriterier kan tillämpas så ska avräkning ske proportionerligt. Detta inne-

bär att Herres lösning inte leder till annat reslutat än vad som är gällande rätt i Sverige. I 

situationer där ingen avräkning görs före försäkringsfallets uppkomst, blir slutsatsen däremot 

annorlunda. Därmed är DCFR:s avräkningsordning i vissa fall till fördel för gäldenären. 

Angående gäldenärsskydd och andra bakomliggande intressen finns det anledning att titta 

närmare på bestämmelserna i art. 6.1.12 UP, art. 7:109 PECL och art. III. -2:110 DCFR uti-

från ett bredare perspektiv. Bestämmelserna utgår från gäldenärens avräkningsintresse genom 

att tillerkänna gäldenären den primära valrätten. Om inte gäldenären meddelar sitt val i sam-

band med betalning, övergår valrätten på borgenären, dock med den begränsning att val måste 

göras inom skälig tid och att vald avräkningsskuld måste meddelas gäldenären. Att valrätten 

övergår på borgenären är en enkel och effektiv regel ur ett omsättningsintresse, men där 

problemet i svensk rätt främst ligger i att gäldenärens avräkningsintresse inte tillgodoses. 

Detta intresse tillvaratas visserligen inte heller av den internationella ordningen, men däremot 

tillfredsställs andra av gäldenärens intressen som inte sker i svensk rätt. Enligt den svenska 

ordningen verkar det finnas en uppfattning av att gäldenären inte har något intresse utav att 

veta hur dennes skulder har avräknats, eftersom en liknande meddelandeskyldighet inte finns. 

Jag instämmer med Herre om att detta är fel sätt att se på det. Enligt min uppfattning är beg-

ränsningen i art. 6.1.12 UP, art. 7:109 PECL och art. III. -2:110 DCFR en skälig avvägning 

mellan gäldenärens intresse – dock inte dennes avräkningsintresse, som fortfarande inte beak-

tas – och borgenärens.  

Om borgenären inte gör något val inom skälig tid, återstår att se vilka intressen som den leg-

ala avräkningsordningen tillgodoser. Det första kriteriet är att den fordran som är förfallen 

eller som förfaller först ska avräknas. Att förfallen fordran ska infrias före icke förfallen före-

faller självklart – i svensk rätt godtas inte betalning av icke förfallen skuld och att avräkning 

ska ske av den fordran som förfaller först följer även denna princip.
161

 Det andra kriteriet stip-

ulerar att den fordran där borgenären har minst säkerhet i ska avräknas. Kriteriet är klart borg-
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 Det erinras om att begränsning för primär destinering till förfallen skuld inte existerar enligt DCFR, PECL 
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enärsvänligt. Det tredje kriteriet gagnar gäldenärens avräkningsintresse, ty det stadgar att den 

mest betungande skulden ska avräknas. Både högre ränta och betungande rättsföljd till följd 

av icke-infriande av skuld avses härmed. Sista kriteriet avser avräkning på den fordran som 

uppkom först.  

Sammantaget synes den legala avräkningsordning i art. 6.1.12 UP, art. 7:109 PECL och art. 

III. -2:110 DCFR motsvara och väl balansera de olika intressena hos borgenär och gäldenär. 

Det skulle dock kunna diskuteras varför det borgenärsvänliga kriteriet förekommer det gäld-

enärsvänliga. Å ena sidan förefaller det vara ett naturligt nästa steg med borgenärsvänligt 

kriterium, eftersom denna skuld sannolikt skulle avräknats först om borgenären utnyttjat sin 

sekundära valrätt från början. Å andra sidan borde borgenären så gott som alltid räkna med att 

det är den mest betungande skulden som gäldenären vill få infriad, eftersom gäldenären har 

den primära valrätten. Borgenären torde därmed inte bli överraskad av detta val och omsätt-

ningsintresset kan därför inte anses ta skada. Båda ordningarna finns dessutom representerade 

i Europa – den borgenärsvänliga i Tyskland och den gäldenärsvänliga i Frankrike.
162

 Med 

tanke på den relativt borgenärsvänliga utvecklingen i svensk praxis rörande avräkningsord-

ningen torde den ordning som beskrivs i DCFR, PECL och UP vara närmast förenlig med 

svensk rätt de lege lata.  

Lindskog är kritisk till en legal avräkningsordning. Bland annat kallar han avräkningskrit-

erierna i art. 6.1.12 UP, art. 7:109 PECL och art. III. -2:110 DCFR för en ”inte alldeles okom-

plicerad ordning”
163

 och menar att den ”framstår som en ymnig källa för tvister.”
164

 Vilka 

anledningar han har för denna kritik utvecklar han däremot inte. Hur komplicerat är det att 

undersöka vilken fordring som förföll, alternativt förfaller, först eller att se vilken fordran som 

är förenad med sämst säkerhet? Om det uppstår meningsskiljaktigheter om till exempel vilken 

fordran som ska anses ha minst säkerhet, får det antas att säkerheterna är likvärdiga och 

istället avgöra avräkningsskuld med hjälp av nästa kriterium. Enligt min uppfattning förefaller 

det mer komplicerat och förenat med fler nackdelar att låta inbetalningen stå oavräknad och 

låta avräkning ske med hjälp av kvittningsreglerna. Om dessutom meningsskiljaktigheter upp-

står och den legala avräkningsordningen inte tillgodoser någon av parternas önskemål, finns 

alltid möjligheten till att avtala dem sinsemellan. Regeln är, tillsammans med tillhörande 

kommentarer, tydlig och enkel att tillämpa. Den största källan för tvister torde vara vad som 
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avräkningsordning tillerkänner borgenären en sekundär valrätt. 
163

 Lindskog, 2014, s. 583 not 2149. 
164

 A.a. s. 583 not 2152. 



Mastersuppsats Avräkningsordningen Mattias Olsson 

47 

 

ska anses utgöra skälig tid för borgenären att göra sitt val. Den källan till tvist finns emellertid 

även i Lindskogs förslag.  

Det jag däremot ställer mig tveksam till är det sista ledet, det vill säga proportionerlig avräk-

ning mellan samtliga skulder. En sådan regel bär med sig många nackdelar och få fördelar. 

Bland annat innebär en sådan regel att den inte ”rensar upp” – ingen skuld infrias för gälden-

ären och borgenären måste även fortsättningsvis administrera flera fordringar. I en situation 

där ingen av de fyra avräkningsnycklarna går att tillämpa, är jag istället ense med Lindskog 

om att det inte finns något behov av att rättsordningen ingriper. Avräkning får istället skötas i 

enlighet med reglerna för kvittning. 

Avräkningsordningen i DCFR, PECL och UP skiljer sig även på andra frågor, nämligen att 

borgenär inte får avräkna betalning på tvistig fordran när denne nyttjar sin sekundära valrätt. 

Något liknande rekvisit synes inte vara uppställt i svensk rätt, enär HD i NJA 2009 s. 64 

enbart ålade borgenären att styrka sin fordran för att få rätt att destinera betalning till denna.
165

 

En sådan ordning är för mig oförståelig; en gäldenär som enbart anser sig ha en skuld till 

borgenären har sällan anledning att destinera en betalning. Att gäldenären i sådana fall ska 

lida för att inte nyttjat en rättighet som denne inte ansett sig ha eller varit i behov av att anv-

ända är egendomligt och något som grupperna bakom regelkomplexen verkar tagit fasta på. 

Huruvida skyddsregeln i NJA 2013 s. 1190 skulle kunna skydda gäldenären från en avräkning 

på tvistig fordran är osäkert. Visst utrymme torde kunna finnas, såvida borgenären är med-

veten om, eller borde varit medveten om, att gäldenären ansåg fordran vara tvistig. I annat fall 

torde dock inte regeln gå att tillämpa.  

Genom återkoppling till avsnitt 5.3 om problemen idag, synes de flesta utav dessa problem 

även finnas vid en reglering motsvarande DCFR. Det enda problem som denna ordning löser 

är att spekulationsmöjligheterna minskar genom att borgenären inte behåller sin avräknings-

rätt tills vidare. Fortfarande kvarstår problemet med att borgenär ensidigt kan stipulera avräk-

ningsordning genom att föreskriva viss betalningsmetod där meddelandemöjligheterna är små 

eller obefintliga. Likaså finns fortfarande ett behov av att tolka inbetalningar som konkludent 

destinerade, vilket gör att förutsebarheten alltjämt är liten.   

Det ska poängteras att Herres artikel skrevs år 2010 och utgick ifrån rättsläget före NJA 2013 

s. 1190. Enligt gällande rätt är det troligt att skyddsregeln om uppenbart betungande skuld 
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tillämpas för att skydda gäldenären från en sådan orimlig avräkningsordning som i scenariot 

med försäkringspremierna. Enligt min uppfattning är det inte heller otänkbart att denna regel 

skyddar en gäldenär från oskäliga spekulationsmöjligheter på borgenärers sida, genom att 

begränsa valbara skulder vid den tidpunkt omständigheterna visar vilken ordning som är mest 

fördelaktig för borgenären. Genom att möjlighet till spekulation begränsas genom denna regel 

försvinner många av de negativa konsekvenser som Herre åberopar till stöd för en övergång 

till DCFR, PECL och UP. Visserligen erkänner svensk rätt fortfarande inte att gäldenären har 

något intresse av att veta vilken skuld som avräknats, eftersom någon meddelandeskyldighet 

inte föreligger. Regeln om uppenbart betungande skulder kan också vara svårtillämpad, enär 

den kräver att domstol ingriper. Regeln i bland annat DCFR är klar och tydlig och lämnar inte 

så mycket utrymme för tvister. 

5.6 Konsekvenser av utökat gäldenärsskydd  

Karlgren erkänner inte borgenärers sekundära valrätt, med motiveringen att denna inte går att 

utläsa ur 9 kap. 5 § HB. Hans argument är förvisso i sig riktigt. Däremot bör det inte läggas 

alltför stor vikt vid ordalydelsen i 1736 års handelsbalk. Både samhället och principen i 9 kap. 

5 § HB har utvecklats väsentligt sedan paragrafen infördes. Till exempel ansåg HD i NJA 

2002 s. 577 att ”förfallodag” skulle förstås som skuld vars frigörelsetid är inne, eftersom det 

ansågs motiverat på grund av dagens utvecklade betalningsmetoder.  

Karlgren får gehör av bland annat Walin, som inte heller anser att en sekundär valrätt för 

borgenärer är en naturlig tolkning av 9 kap. 5 § HB. Han anser även att en sådan valrätt inte 

heller är förenlig med tolkningen av rättshandlingen betalning. Gäldenären bör alltså få klar-

göra tveksamma destineringar i efterhand och tolknigen bör ske efter avtalslagens regler om 

tolkning av rättshandlingar. 

Det är uppenbart att Karlgren och Walin värderar gäldenärens avräkningsintresse högre än 

borgenärens dito. Hur deras åsikter förhåller sig till omsättningsintresset är däremot inte lika 

självklart. Som HD konstaterade i NJA 2013 s. 1190, är en skyldighet att alltid beakta gälden-

ärens intresse inte särskilt praktisk ur effektivitetshänseende. Vilken skuld som gäldenären har 

mest intresse utav att infria är inte alltid enkelt att avgöra. Om borgenären skulle göra en 

annan analys av fordringarna än gäldenären uppstår konflik. Domstolar blir även tvingade att 

fingera fler situationer än idag, vilket skapar en osäkerhet och oförutsägbarhet. Det skulle 

även kunna ifrågasättas om, när gäldenären inte utnyttjat sin rätt att välja skuld, denne ens har 

ett intresse kvar att tillvarata.  
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Walin anser även att det inte finns anledning att tolka betalning annorlunda från andra rätts-

handlingar. Betalning utgör emellertid en särskild form av rättshandling. Till skillnad från 

andra typer av rättshandlingar, som typiskt sett syftar till att skapa förpliktelser, syftar betal-

ning till att frigöra sig från dessa förpliktelser.
166

 Det finns därmed ett intresse av att ha särsk-

ilda regleringar angående detta och att ha särskilda tolkningsregler för betalningsdestination 

borde därför inte vara konstigt i sig. Att instifta en rätt för gäldenär att destinera sina betal-

ningar i efterhand skapar även en osäkerhet för borgenärer som inte kan bokföra inbetal-

ningen. Walin har till viss del tagit hänsyn till detta genom att anföra en meddelandeplikt för 

borgenärer om hur de avräknat betalningen och först om gäldenären inte reklamerar mot detta 

blir avräkningen bindande. Motsätter sig gäldenären avräkningen ska istället gäldenärens 

önskan utgöra avräkningsordning. Enligt min uppfattning skapar denna kompromiss fler prob-

lem än vad den löser. För det första torde detta inte vara förenligt med borgenärers intresse. 

För det andra borde en borgenär som bokfört och avskrivit en fordran kunna förlita sig på att 

denne har rätt att göra denna avräkning. För det tredje skapas en osäkerhet för borgenär, 

eftersom reklamation sker på mottagarens risk, enligt 40 § AvtL. Detta leder till att även om 

ingen reklamation inkommit till borgenären efter skälig tid, kan denne fortfarande inte kan 

vara säker på att avräkningen är giltig, eftersom gäldenären enbart behöver bevisa att denne 

avsänt en reklamation för att välja en annan avräkningsordning. 

Sammanfattningsvis kan konstateras att Karlgrens och Walins åsikter knappats hörsammats i 

praxis och borgenärers sekundära valrätt är idag en självklar följd av odestinerad betalning. 

Dessutom finns praxis på att borgenärers intresse bör kunna tillvaratas, vilket inte dessa mod-

eller gör. Karlgrens och Walins uppfattningar om utvecklingen av avräkningsordningen lär 

alltså inte få gehör vid en eventuell reform. Deras åsikter bör icke desto mindre få utrymme i 

diskussionen, eftersom de företräder ett starkt intresse. 

5.7 Avslutande analys 

Inledningsvis går det att konstatera att den nuvarande ordningen i vart fall skulle kunna effek-

tiviseras på så sätt att det främjar omsättningsintresset bättre. Att fingera situationer på ett 

långtgående vis för att på så sätt gagna gäldenärens avräkningsintresse skapar en osäkerhet 

och är icke förutsebart. Detta leder till ökad risk för konflikter. Den nuvarande ordningen 

skapar även omfattande spekulationsmöjligheter för borgenären på gäldenärens bekostnad. 

Effekterna av denna spekulationsmöjlighet kan visserligen begränsas något av NJA 2013 s. 

                                                 
166

 Om betalning som rätthandling, se Lehrberg, Bert, Moderna betalningsformer, 3. [rev.] uppl., Institutet för 

bank- och affärsjuridik (IBA), Uppsala, 2005, s. 11 f. och Arnesdotter, s. 19 f.     
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1190, som skyddar gäldenären mot en allt för oskälig avräkningsordning, men möjligheten för 

spekulation kvarstår likväl. Att det dessutom finns möjligheter för borgenär att kringgå gäld-

enärens primära valrätt borde även vara ett argument för utökade eller ändrade bestämmelser 

för avräkningsordningen. Det ska även poängteras inledningsvis att Lindskogs och Johanssons 

modell är den senast föreslagna ändringen och till dags dato har ingen haft anledning att 

kommentera ett system med avräkningsförfrågan. 

Den modell Karlgren och Walin förespråkar med utökad gäldenärshänsyn är även den modell 

som är äldst. Karlgen skrev sin skiljaktiga mening år 1958 och på den tiden var fortfarande 

den sekundära valrättens existens relativt osäker. Utvecklingen i praxis och doktrin har sedan 

dess utvecklats betydligt i alla skandinaviska länder och förekomsten av borgenärens sekund-

ära valrätt är inte längre kontroversiell, låt vara att vilka begränsningar denna är befattade med 

är omtvistade. Av denna anledning är det inte sannolikt att Karlgrens och Walins modell kom-

mer ligga till grund för en eventuell reform. Deras modell förtjänar emellertid ändock att 

behandlas i samma sammanhang för övriga, ty deras åsikter saknar inte relevans i frågan. En 

del av Walins argument påminner dessutom om både Lindskogs och Herres – borgenären bör 

inte få förhålla sig passiv för att på så sätt försätta sig själv i en bättre situation. Walins 

version av meddelandeplikt är dessutom närmast identisk med Lindskogs och Johanssons. I 

praktiken borde nämligen skillnaden mellan en avräkningsförfrågan – där borgenär får välja 

fritt om inte gäldenären svarar – och meddelandeskyldighet – där borgenärens val blir gäll-

ande om inte gäldenären reklamerar – vara minimal. Den största skillnaden, och även anled-

ningen till att jag anser Lindskogs och Johanssons modell är att föredra dem mellan, är att 

Walins modell kräver reklamation mot redan gjord avräkning. Som analyserats ovan i avsnitt 

5.6 sker avsändande av reklamation på mottagarens risk, vilket leder till en större osäkerhet 

för borgenärer.  

De återstående två modellerna är väldigt olika varandra och tar hänsyn till de olika bakom-

liggande intressena i varierad utsträckning. Avräkningsförfrågan prioriterar tydligt gälden-

ärens intresse framför borgenärens, medan DCFR:s bestämmelse är mer balanserad, men med 

en legal avräkningsordning som främjar borgenären något. Båda ordningar skulle dock effekt-

ivisera bestämmelsen ur ett omsättningsperspektiv, genom att skapa tydliga regler som skulle 

minska risken för konflikter.  

Att i Sverige anamma en bestämmelse i likhet med den i DCFR, PECL och UP bär med sig 

många fördelar. Bland annat är bestämmelsen internationellt beprövad. Redan idag är model-
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len avtalsinnehåll i alla de avtal där parterna hänvisat till DCFR, PECL eller UP. Bestämmel-

sen i de internationella regelkomplexen synes även vara gällande rätt i Norge och Danmark, 

vilket hade gjort att Sverige närmat sig våra grannländer i frågan. Systemet med en legal 

avräkningsordning finns även i andra delar av Europa. Till skillnad från modellen med avräk-

ningsförfrågan löser den dock inte flera av de stora problem som finns idag.  

Lindskogs modell med avräkningsförfrågan må å sin sida förvisso lösa flera av de problem 

jag undersökt, men är enligt min uppfattning allt för gäldenärsvänlig. Modellen tar inte hän-

syn till borgenärers intresse och jag ställer mig frågande till hur Lindskog och Johansson ser 

på borgenärers intresse av att hantera inbetalningar automatiskt. Av tidigare praxis framgår att 

borgenärer de facto har ett intresse och att detta kan överskugga gäldenärens. Visserligen har 

ett par av dessa rättsfall behandlat sociala aspekter, så som en arbetstagares fordran på lön 

mot sin arbetsgivare. I dessa fall skulle arbetstagare, som normalt anses som svagare part 

gentemot sin arbetsgivare, hamna i en betydligt sämre sits än i dagsläget. Frågan är även, som 

framgått ovan under avsnitt 5.3.3, huruvida utvidgade konkludenta betalningar kommer att 

fortsätta utgöra problem i framtiden, eller om NJA 2013 s. 1190 kan antas begränsa använd-

andet av subjektiva rekvisit vid denna bedömning.  

Sammantaget bör avräkningsordningen innehålla bestämmelser som är enkla att applicera och 

som minskar risken för konflikter, men som samtidigt tar i beaktande både gäldenärers och 

borgenärers intressen. Dagens bestämmelser om borgenärers sekundära destinationsrätt är i 

sig klara och förhållandevis effektiva, men de tar inte hänsyn till gäldenärens intresse i önskad 

utsträckning. En modell med avräkningsförfrågan synes uppfylla kraven på enkelhet och kon-

fliktminskning, men där borgenärers intressen inte beaktas i tillfredställande omfattning. Best-

ämmelsen i DCFR är även den enkel och effektiv att använda, där gäldenärsintresset tillgodo-

ses genom att tilldela denne en primär valrätt och samtidigt begränsa borgenärens sekundära 

dito till att användas inom skälig tid, vid äventyr av att en legal avräkningsordning istället 

används. Denna legala avräkningsordning tillgodoser emellertid borgenärens intresse framför 

gäldenärens, i och med att som andra avräkningsnyckel föreslås den fordran med sämst säker-

het. Det innebär att även om borgenär försummar att välja avräkningsskuld inom skälig tid, 

kan den ändå i princip räkna med att få en fördelaktig avräkningsordning. Dessutom skulle 

skyddsregeln som stipulerades i NJA 2013 s. 1190 även i fortsättningsvis behövas för att sky-

dda gäldenärer från alltför oskälig avräkningsordning.  
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Enligt min uppfattning leder en bestämmelse som den i DCFR till en mest tillfredsställande 

fördelning mellan de olika intressena. En ännu bättre avvägning mellan borgenärs- och gäld-

enärsintressen skulle dock ske om svensk rätt valde att använda den för gäldenären mest 

betungande skulden redan som andra avräkningsnyckel. På det viset skulle vardera part få 

varannan chans att tillgodose sina intressen: gäldenären får en primär valrätt medan borgen-

ären får en sekundär dito. Har ingen av parterna gjort sitt val används först en neutral avräk-

ningsnyckel (först förfallna fordringen) för att sedan återigen ta hänsyn till gäldenärens int-

resse. Först om inte detta kan identifieras, avräknas den fordran med minst säkerhet för borg-

enären. Det är även denna ordning som används i Frankrike och utgör således inte någon 

oprövad ordning. 
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6 Slutsats  

Med uppsatsen ämnade jag att kritiskt utvärdera avräkningsordningen för att undersöka vilket 

reformbehov bestämmelsen är behäftad med. Att 9 kap. 5 § HB är närmare 300 år gammal är i 

sig inget problem; paragrafen ger uttryck för en grundläggande princip med få och klara 

begränsningar. Paragrafen har dock till stor del utvecklats genom praxis, vilket skapat en 

spretig och lösryckt reglering. Det är även i praxis som den sekundära valrätten för borgenärer 

vuxit fram. Det finns många frågor angående avräkningsordningen som inte har diskuterats av 

HD och i doktrinen råder därmed inte sällan oenigheter om vad som ska anses utgöra gällande 

rätt.   

Avslutningsvis lämpar det sig att konkret besvara de frågeställningar som legat till grund för 

min uppsats. Första frågan innebar huruvida det finns ett behov av en reform av 9 kap. 5 § 

HB. Svaret på denna fråga är att det finns ett flertal möjligheter till utveckling av bestämmel-

sen. Behovet är emellertid inte lika stort idag som innan NJA 2013 s. 1190, som införde en 

kompletterande regel avsedd att skydda gäldenärer från oskälig avräkningsordning. Denna 

regel kan bland annat tänka sig skydda gäldenären från långtgående spekulationer från borg-

enärens sida. Visst utrymme för skydd kan även ges vid situationer där borgenärens fordran är 

tvistig, såvida borgenären insåg eller bort inse att gäldenären ansåg den vara tvistig. Skydds-

regeln tar alltså fasta på gäldenärens intresse på ett vis som inte gjordes tidigare.  

Den andra och tredje av mina frågeställningar var vilka olika förslag på reform som framförts 

i doktrinen och vilka konsekvenser dessa skulle ha på gäldenärer och borgenärer. Det äldsta, 

och minst sannolika underlaget till reform, är att kraftigt begränsa borgenärens sekundära val-

rätt genom att denne alltid ska ta hänsyn till gäldenärens avräkningsintresse vid avräkning av 

skulder. Förespråkarna, bland annat justitieråden Walin och Karlgren, erkänner inte borgenär-

ens sekundära valrätt. På grund av att denna valrätt numera är fast cementerad i svensk rätt 

och att rättspraxis stadgar att borgenären har ett visst intresse som bör beaktas vid bestämm-

ande av avräkningsordning, är denna modell en mindre bra lösning i svensk rätt. Det andra 

förslag de lege ferenda avseende avräkningsordningen är justitierådet Herres, som förespråkar 

en bestämmelse likt den i art. 6.1.12 UP, art. 7:109 PECL och art. III. -2:110 DCFR. Bestäm-

melserna, som är näst intill identiska i de olika regelkomplexen, tilldelar gäldenären en primär 

valrätt. I fall när gäldenären inte utnyttjar denna, får borgenären en skälig tid på sig att välja 

avräkningsskuld och meddela gäldenären om sitt val. Gör inte borgenären detta, följer istället 

avräkning enligt en fastslagen ordning. Min uppfattning är att bestämmelsen väl balanserar de 

olika borgenärs- och gäldenärsintressena och är samtidigt effektiv och enkel att applicera. Det 
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tredje förslaget på mer lämplig ordning är att gäldenärens valrätt kvarstår till dess att borgen-

ären avsänt en förfrågan om hur denne önskar avräkna inbetalningen. Först efter att skälig 

svarsfrist förlupit går valrätten över på borgenären. Bakom denna modell står justitieråden 

Johansson och Lindskog. Modellen tar större hänsyn till gäldenärens avräkningsintresse än 

både gällande rätt och Herres modell. Enligt min uppfattning är detta en nackdel, enär den inte 

tar hänsyn till borgenärens intresse av att handha inbetalningar automatiskt. Av denna anled-

ning finns även en risk att regeln blir mindre effektiv ur ett omsättningsintresse.  

Vilken av dessa lösningar som bäst lämpar sig som grund för reform diskuteras lämpligast 

inom ramen för en statlig utredning. En statlig utredning av avräkningsordningen, där praxis 

sammanställs och obesvarade eller omtvistade frågor besvaras skulle således få positiva effek-

ter, eftersom såväl gäldenärer och borgenärer som domstolar skulle få en samstämmig bild av 

gällande rätt. Olika myndigheter och intresseorganisationer skulle dessutom få tillfälle att 

framföra sin uppfattning. Till denna utredning förordar jag ett lagförslag på bestämmelse likt 

III. – 2:110 DCFR, men med skillnaden att den andra avräkningsnyckeln – fordran med minst 

säkerhet – byter plats med den tredje – mest betungande skulden – i den legala avräkningsord-

ningen. Denna ordning motsvarar de olika intressena på ett mer välavvägt vis.  
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