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Sammanfattning 

Denna uppsats behandlar en ganska okänd affärsmodell, funktionsförsäljning, men vilken är 

på frammarsch och kan komma att bli allt viktigare i och med den nödvändiga 

klimatomställning som behöver göras på jorden. Funktionsförsäljning anses bidra till lägre 

resursförbrukning och affärsmodellen kan bidra till nya möjligheter inom ekonomin. Den fråga 

som behandlas i uppsatsen är huruvida ett funktionsavtal kan användas som kreditsäkerhet för 

funktionssäljarens krediter. Frågan besvaras genom en utredning av tillgängliga 

kreditsäkerhetsformer däribland, skuldebrev, växel, företagshypotek och handpant. Det 

framkommer att köparens invändningsrätt mot säljaren är det som i stor utsträckning är 

avgörande för huruvida ett kreditinstitut beviljar en borgenär kredit med köpavtal som säkerhet, 

dvs factoring. Funktionsförsäljning har emellertid egenskaper som köp av varor och tjänster 

saknar i och med förekomsten av lös egendom som används för att tillhandahålla en funktion 

hos köparen. Den hos köparen installerade egendomen torde enligt analysen kunna användas 

som säkerhet hos köparen i utbyte mot att köparen utställer en växel gentemot 

funktionssäljarens borgenär. Köparen kan då inte göra gällande invändningar, rörande det 

bakomliggande funktionsavtalet, mot betalningskrav från växelborgenären. Funktionsavtal 

löper såsom ett abonnemang och det är de framtida betalningarna från köparen som 

funktionssäljarens borgenär i så fall övertar och därför beviljar kredit till funktionssäljaren. En 

förutsättning för ett sådant upplägg är att egendomens värde motsvarar köparens värde av 

invändningsrätt gentemot fordringsägaren. Vidare framhålls att konsumenttjänstlagen bör vara 

tillämplig på funktionsförsäljning i nu gällande rätt. Ett exempel på funktionsavtal har 

upprättats som en bilaga och kring det avtalet har vissa begränsningar i konsumenttjänstlagen 

och närliggande lagar diskuterats rörande funktionsförsäljning. I slutsatsen läggs fram att 

nuvarande reglering bör ses över i det fall det är önskvärt att gynna aktörerna som 

funktionsförsäljning som en ny affärsmodell i samhället för både miljöns och kreditmarknadens 

skull.  
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1 Inledning 

1.1 Problembakgrund 

Människan står hela tiden inför nya utmaningar och en idag mycket aktuell utmaning är den 

angående jordens ändliga resurser och människans resursförbrukning. Den här uppsatsen ska 

däremot inte handla om människans resursförbrukning i sig, men väl om hur juridiken kan ha 

en avgörande roll avseende människans möjligheter att förnya sig och med klimatet och jordens 

resurser i åtanke ställa om samhällsekonomin till en grön sådan.  

Det finns en glödlampa vid namn Centennial Light Bulb som fortfarande lyser på 

brandstation nr 6 i Livermore, California, från och med att den togs i bruk år 1901.1 Huruvida 

lampan är energisnål och ger ett fullgott ljus eller inte låter jag vara osagt, men det faktum att 

lampan fortfarande brinner är mycket intressant i jämförelse med dagens moderna lampor som 

måste bytas inom några år. Som jämförelse kan nämnas att Apple år 2017 erkände att de 

medvetet har uppdaterat sina kunders mobiltelefoner för att försämra processorkapaciteten i 

takt med batteriets åldrande, vilket har lett till att mobiltelefonerna har blivit närmast obrukbara 

efter ett eller några få år.2 Förfarandet har lett till att kunderna har nödgats att, inom kortare 

intervall än enheternas egentliga livslängd, köpa nya enheter, vilket håller konsumtionen uppe. 

Apple och även Samsung har den 24 oktober 2018 i Italien dömts att betala böter på grund av 

att bolagen inte har informerat sina kunder om att respektive bolags mobiltelefoner har ett bäst 

före datum och att uppdateringarna försämrar enheternas prestanda, så kallad planerad 

obsolescens.3 

Angående konsumtion finns idag två slag, varav det ena är köp av varor och det andra 

är köp av tjänster. Dessa två slags köp har en gammal tradition inom handeln och har ansetts 

vara skyddsvärda i ekonomin och nödvändiga att reglera. Varor och tjänster har också varit 

enkla begrepp att förstå. Varor identifieras enklast såsom fysisk egendom medan tjänster såsom 

utfört arbete på desamma alternativt immateriella tjänster som inte har någon anknytning till 

en sak.4 Det finns emellertid varor som inte passar in i de traditionellt lättigenkännliga varorna, 

                                                
1 Mer information om Centennial Light Bulb finns att läsa på brandstationens hemsida www.centennialbulb.org. 
2 Gibbs, The Guardian, 2017-12-21. 
3 Se avgörande PS11009 och PS11039 från Italiens konkurrensmyndighet Autorità Garante della Concorrenze e 

del Mercato. För den som är intresserad av att läsa mer om planerad obsolescens rekommenderar jag att man 

läser Ending the Depression through Planned Obsolescence, av Bernard London, Library of the University och 

Wisconsin, 1932. 
4 Köplagen (1990:931) är en av lagarna som reglerar köp av varor. Enligt 1 § KöpL är samma lag tillämplig på 

lös egendom vilket avser egendom som inte är fast egendom, se 1:1 JB e contrario. För tjänster finns exempelvis 

konsumenttjänstlagen (1985:716), se definitionen i 1 §. I övrigt är begreppen varor och tjänster främst 
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exempelvis digitala varor. Dessutom har viss egendom såsom fast egendom en särställning i 

lagstiftningen och regleras av andra regler än lös egendom.5 Det finns även sådana avtal som 

innehåller både förpliktelser att utföra ett visst arbete och att leverera en vara. Vid en tolkning 

av sådana avtal måste en köprättslig avvägning göras huruvida avtalet hör till varuköp eller 

tjänsteköp.6  

Angränsande till det jag alldeles nyss har beskrivit vill jag introducera begreppet 

funktionsförsäljning. Begreppet är inte på något sätt en nyhet inom ekonomin. Men det är en 

affärsmodell som juridiken inte har några särskilda regler för, vilket kan jämföras med köp av 

varor och tjänster. Vid försäljningen av en funktion är det varken varan eller tjänsten som är i 

fokus. Istället är det ett resultat som är föremål för försäljning.7 Låt säga att bolag S säljer 

funktionen ljus till bolag K, eftersom K vill ha ljus i sin produktionslokal. Bolag S 

tillhandahåller ljuset genom att installera lamparmaturer och tillbehör som är nödvändiga för 

att få ett eller olika slags ljus i lokalen, samtidigt som den egendomen servas så att 

funktionsköparen alltid har tillgång till det ljus som denna önskar. Avtalet som sluts mellan S 

och K rörande köp och tillhandahållande av funktionen, vidare kallat funktionsavtal, inbringar 

en stadig intäktsström från köparen som binder upp sig för en längre tid.8 S kan i sin tur sluta 

avtal med bolag A som tillhandahåller armaturer och kanske även service alternativt är det S 

som är säljare, tillhandahållare av armaturer och sköter underhåll av desamma. Fler 

konstellationer finns, men intressant för min uppsats är funktionsavtalet i sig som ett 

annorlunda slag än varu- och tjänsteköpavtal.  

För att återkoppla till det jag inledde med, nämligen människans resursförbrukning, ger 

funktionsförsäljningen incitament åt bolag S att använda armaturer som är hållbara. De ska 

också när så krävs, vara enkla och billiga att reparera. Vidare kan säljaren minska sina 

materialkostnader genom att använda sig av hållbar utrustning, vilken medför att så lite material 

som möjligt behöver bytas ut i produkterna. Delar som slits oftare än andra ska kunna bytas ut 

medan de delar som slits mer sällan ska kunna sitta kvar. Dessutom är det desto fördelaktigare 

för säljaren om denne kan återvinna och återanvända det förslitna materialet inom sin egen  

 

                                                
förekommande inom skattelagstiftningen. 
5 Se vidare angående köp av fast egendom i 4 kap. JB. 
6 Se tillämpningsområde i 1 § köplagen, 1 § konsumentköplagen och 1 § konsumenttjänstlagen. Angående 

bestämmande av huruvida avtalsförhållandet angår ett köp av en vara eller köp av en tjänst, läs Ramberg & 

Herre, 2016 ss. 31–34. 
7 Tukker, 2004 s. 249. 
8 Berggren & Björkman, 2002 s. 2f. 
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verksamhet, genom att anpassa materialet så att det kan cirkulera inom säljarens verksamhet 

istället för att kasseras.9 

Funktionsförsäljningen innebär vidare, att säljaren binder köparen under en längre tid 

jämfört med enstaka varuförsäljningar för vilka kundrelationen ofta är över i samma stund som 

kunden tar emot varan.10 Vid funktionsförsäljning har leverantören fortfarande kontroll över 

produkten vilket är en förutsättning för att säljaren ska kunna anpassa produkten så att uttjänta 

delar enkelt kan återvinnas i företagets kretslopp och användas till att producera nya produkter 

till kunderna. Detta kretslopp är inte möjligt att uppnå på samma sätt om kunderna, på 

traditionellt sätt, köper produkter av företag som använder olika standard och material.11 

Det jag finner intressant i frågan om funktionsförsäljning är hur ett med kund slutet 

funktionsavtal skulle kunna tjäna som säkerhet för funktionssäljarens borgenärers fordringar. 

Det går givetvis att ställa vilken lös egendom som helst som säkerhet för en försträckning, så 

länge en borgenär är villig att acceptera den lösa egendomen som en fullgod säkerhet, ur vilken 

borgenären kan få betalt för sin fordran. Det förutsätter emellertid att det finns ett värde i 

funktionsavtalet och att det värdet kan realiseras, även då funktionssäljaren är på obestånd. För 

närvarande synes funktionsavtalet inte kunna garantera det. Funktionsavtal skulle enligt mig 

vara ett viktigt tillskott i samhällsekonomin om dessa kunde utgöra en möjlighet för företag att 

attrahera kapital.  

1.2 Problemformulering 

Kan ett funktionsavtal användas som fullgott säkerhetsunderlag för kontraktssäljarens 

krediter? 

1.3 Syfte 

Syftet med uppsatsen är att utreda huruvida funktionsförsäljningsavtal kan utgöra ett nytt slag 

av säkerhet på den svenska kreditmarknaden. För att ett sådant avtal ska tjäna som en attraktiv 

säkerhet måste det finnas regler som säkerställer avtalets värde och därmed borgenärernas 

möjlighet att få betalt genom säkerheten. Därför kommer jag att studera vilka förutsättningar 

som finns i svensk rätt för att ett funktionsavtal ska få legitimitet som fullgod säkerhet för 

                                                
9 Berggren & Björkman, 2002 s. 6f, Naturvårdsverket, 2002 s. 14, Nyström & Rexfelt, 2012 ss. 8–10 och 

Tukker, 2004 s. 257f.  
10 Berggren & Björkman, 2002 s. 4. 
11 Berggren & Björkman, 2002 s. 6f och Tukker, 2004 ss. 254–259. 
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funktionssäljarens krediter. Uppsatsen är ämnad att inspirera till nya kreditlösningar både i 

konsumentförhållanden och förhållanden näringsidkare emellan varför uppsatsen också har 

som syfte att belysa hinder i nuvarande lagstiftning och lämpliga förändringar som kan gynna 

kreditmarknaden. Förhoppningsvis väcker ämnet ett intresse för vidare diskussion om och 

utveckling av kreditunderlag baserade på funktionsförsäljning. Funktionsförsäljning erbjuder 

tack vare sin konstruktion annorlunda möjligheter till att användas som kreditunderlag än de 

traditionella avtalen om köp av varor och tjänster. 

1.4 Avgränsningar 

Funktionsförsäljning berör flera olika rättsområden och många intressanta områden skulle 

behöva undersökas närmare. Inom ramen för denna uppsats behandlas inte frågor som rör 

relationen mellan fast och lös egendom. Eftersom äganderätten till egendomen som är kopplad 

till funktionsavtalet är så grundläggande för funktionsförsäljning, förutsätter jag hädanefter att 

äganderätten till egendomen stannar kvar hos funktionssäljaren alternativt leverantören. Jag 

lämnar den problematiken och andra sakrättsliga frågor därhän. 

Denna uppsats kommer inte att ha ett direkt fokus på funktionsförsäljning mellan 

näringsidkare. Det är istället funktionsavtal mellan näringsidkare och konsument som 

behandlas först och främst i uppsatsen på grund av de mer omfattande begränsningar som 

konsumentlagstiftningen utgör för att kunna åstadkomma attraktiva säkerhetsrätter i avtal 

mellan näringsidkare och konsumenter. Begränsningarna diskuteras i kapitel 3. Dessa 

begränsningar finns inte i samma utsträckning vid avtal mellan näringsidkare. Möjligheterna 

att upprätta mer flexibla avtal, vilket framkommer i kapitel tre, gör denna uppsats intressant 

även för och kanske främst för avtal mellan näringsidkare varför sådana förhållanden också 

berörs och förutsättningarna för att använda sådana avtal som kreditunderlag analyseras. 

I kapitel 4 behandlas bland annat växellagen. Närliggande bestämmelser är de om check 

enligt checklagen (1932:131). Checken och växeln skiljer sig åt i och med att checken främst 

tjänar som ett alternativt betalningsmedel till pengar har jag valt att inte studera den närmare.12 

En fråga, som uppkommer rörande framtida intäkter, är den om huruvida sådana 

intäkter är möjliga att aktivera såsom intäkter enligt god redovisningssed. Frågan har inte 

berörts inom ramen för denna uppsats, eftersom de presenterade lösningarna i uppsatsen har 

kommit att förekomma problemet. En utredning av möjligheten att aktivera framtida intäkter 

                                                
12 Tiberg & Lennhammer, 1995 s. 127. 
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enligt god redovisningssed anser jag emellertid skulle vara ett mycket intressant komplement 

till min egen studie, men det innefattar studier i ett eget rättsområde som inte har fått ta plats 

här. 

1.5 Metod 

Rationalitet och koherens, är två ord som väl beskriver den metod som jag har valt att använda 

mig av. Lägg där till nyfikenhet, så är beskrivningen av min metod i det närmaste komplett. 

För mig är nyfikenheten det centrala och den som driver uppsatsarbetet framåt. Nyfikenheten 

låter mig studera källorna och argumenten om och om igen och den låter mig även söka 

information på andra ställen än där det är som mest uppenbart att jag ska finna svar. Inspiration 

från ett affärssamtal kan vara nog så givande för arbetets disposition och ämnestäckning, som 

den enkla sökningen på ”funktionsförsäljning” på valfri sökmotor. Det är emellertid inte 

nyfikenheten som ger uppsatsen dess rättsvetenskapliga djup. Det får rationalitet och koherens 

stå för.  

 Inom rättsvetenskapen, är den så kallade rättskälleläran utgångspunkten för 

forskningen. Så har det varit traditionellt och så är det i stort sett fortfarande, eftersom det är 

rättskälleläran som de rättstillämpande juristerna, såsom domare, använder sig av. Det 

förefaller därför naturligt att också de jurister som inte är rättstillämpare förhåller sig till 

rättskälleläran. Den argumenterande juristen eller den utredande forskaren har till syvende och 

sist rättstillämparen att övertyga och därför måste argumenten stämma överens med 

rättstillämparens metoder.13  

Kaldal och Sjöberg skriver att en traditionell rättsvetenskaplig metod baseras på att 

argument hämtas från auktoritativa källor.14 Sådana källor är, i följande hierarkisk ordning, 

lagar, förarbeten, rättspraxis och doktrin.15 Lagar, förarbeten och rättspraxis tillhör de källor 

som har stöd i lag, medan doktrinen existerar vid sidan av och får betydelse beroende på hur 

välgrundade tolkningar av gällande rätt författarna presenterar.16 Lagarna är centrala i den 

fortsatta framställningen, vilket märks framförallt genom att kapitel 3 och 4 är indelade efter 

olika rättsområden. Däremot avviker kapitel två från den nyss beskrivna dispositionen genom 

att det istället utgör ett inledande kapitel om vad funktionsförsäljning är. Det har framkommit 

genom diskussioner tillsammans med lärare, yrkesverksamma jurister, medstudenter, släkt och 

                                                
13 Kaldal & Sjöberg, 2018 ss. 11–13. 
14 Kaldal & Sjöberg, 2018 s. 13. 
15 Bernitz m.fl., 2017 s. 30f, Hellner, 2006 s. 68, Heuman, 2018 s. 123 och Kaldal & Sjöberg, 2018 s. 13.  
16 Bernitz m.fl., 2017 s. 30f och Heuman, 2018 s. 123. 



 

10 

vänner att funktionsförsäljning är ett tämligen okänt ämne, varför en introduktion är på sin plats 

innan en rättslig utredning görs kring affärsmodellen. Kapitlet är avsett att ge läsaren en 

generell uppfattning om hur funktionsförsäljning kan definieras och vilken roll 

funktionsförsäljning har i samhället. Eftersom funktionsförsäljning inte är en etablerad 

affärsmodell och det varken finns lagstadgade regler eller sedvänja att stödja sig på är det upp 

till parterna att i varje enskilt fall avgöra definitionen av begreppet. Jag har emellertid inom 

ramen för denna uppsats valt att utgå från ett par artiklar som behandlar funktionsförsäljning 

och närliggande affärsmodeller. Artiklarna ställer upp miljömässiga och ekonomiska fördelar 

som funktionsförsäljningen genom vissa premisser kan bidra till och definitionen av 

funktionsförsäljning i denna uppsats är baserad på definitionen i de artiklarna.17 Vidare jämförs 

funktionsförsäljning med andra affärsmodeller, exempelvis traditionella köp av varor och 

tjänster.18 Kapitel två är på grund av det nu anförda inte ett rättsutredande kapitel, utan är menat 

att vara en kort introduktion till funktionsförsäljning för den oinvigde.  

Som uppföljning till introduktionen i kapitel två innehåller kapitel tre en rättslig 

utredning med avsikt att placera funktionsförsäljning inom gällande rätt. För det ändamålet är 

köplagen, konsumentköplagen och konsumenttjänstlagen centrala, men framför allt diskuteras 

förarbetena till de nämnda lagarna. Kapitlet behandlar ett regelverk i taget för att i vart och ett 

belysa de regler som kan ha betydelse för utformningen av funktionsavtal och respektive lags 

tillämplighet på funktionsförsäljning. Flera regler och undantag från de i kapitlet behandlade 

reglerna är uteslutna från min utredning för att koncentrera texten till att handla om 

funktionsavtalets placering i gällande rätt och för att kapitlet ska utgöra ett underlag till vilka 

regler funktionsavtalet har att förhålla sig till.  

I kapitel 4 presenteras det underlag som syftar till att besvara kärnfrågan om huruvida 

funktionsavtal kan användas som säkerhetsunderlag för kontraktssäljarens krediter. Här 

behandlas i olika avsnitt fordran och skuldebrev, växel, pant i lös egendom, företagshypotek 

och factoring. Gemensamt för avsnitten är att de utgör olika möjligheter för en borgenär att 

erhålla säkerhet för sin fordran. Jag har valt att undersöka skillnaderna mellan olika säkerheter 

för att kunna utröna vilka som tjänar bäst till att användas som del i en funktionsförsäljning för 

att avtalet ska vara möjligt att användas som säkerhetsunderlag för krediter.  

  

                                                
17 Se vidare Berggren & Björkman, 2002, Nyström & Rexfelt, 2012 och Tukker, 2004. 
18 Läs mer om funktionsförsäljning i kapitel 2. 
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Förarbeten till nu gällande lagar har behandlats noggrant och jag har även studerat 

förarbeten till äldre versioner av vissa nu gällande lagar. Enligt Bernitz m.fl. har förarbeten ofta 

mindre betydelse ju äldre de är och betydelsen minskar även i takt med att rättspraxis utvecklas 

och faktiska förhållanden förändras.19 Rättskällelärans hierarki kan alltså inte följas strikt. 

Högsta domstolen kan ibland döma i strid med en lagregels ordalydelse beroende på 

omständigheterna i ett enskilt fall, vilket medför att rättspraxis i det enskilda fallet gäller 

framför lagtexten.20 Kännetecknande för min uppsats är att flera rättsområden som uppsatsen 

behandlar, exempelvis växelrätten inte endast är gammal utan även har förlorat en stor del av 

sin betydelse nationellt.21 Jag har fått beakta snart hundra år gamla förarbeten och sextio år 

gammal rättspraxis till stöd för tolkningen av en lag som knappt har använts de senaste 

decennierna.22 Rättskällornas värde i de nyss nämnda fallen bör således beaktas än mer 

grundligt, än vid studier av färskare rättskällematerial.23 Ett annat exempel på användning av 

äldre förarbeten är när motiven till vissa lagrum nämns endast i förbigående i förarbetena till 

gällande lagstiftning. Lagrummen i de fallen härstammar från äldre versioner av lagen och har 

sin grund i äldre förarbeten. Därför har det varit nödvändigt för mig att använda tämligen gamla 

förarbeten till stöd för tolkning av gällande rätt. Se särskilt regeln i 30 § 

konsumentkreditlagen.24 I brist på färskare material på de rättsområden som jag har studerat, 

anser jag att de äldre rättskällorna fortfarande är aktuella såsom underlag för lagtolkning.  

För att legitimera valet av rättskällor som diskuteras i föregående stycke hänvisar jag 

löpande till den juridiska doktrinen i vilken kan läsas att de av mig valda rättskällorna även 

anses aktuella av erkända rättsvetare. Även doktrinen kan vara ålderdomlig, särskilt angående 

växel. Jag har strävat efter att finna de senaste källorna, men framförallt är det viktigt att 

argumentationen inom den juridiska doktrinen håller hög kvalitet, något som jag också strävar 

efter att hålla i den här uppsatsen.25 Doktrinen räknas emellertid inte som en rättskälla på 

samma sätt som lag, förarbeten och rättspraxis. Huruvida den juridiska doktrinen ska benämnas 

rättskälla eller inte finns olika uppfattningar om. Det gemensamma oavsett beteckning torde 

åtminstone vara att doktrinens uppgift är att utifrån lag, förarbeten och rättspraxis utarbeta 

                                                
19 Bernitz m.fl., 2017 s. 31. 
20 Heuman, 2018 s. 124f. 
21 Se mer härom i avsnitt 4.3. 
22 Jmf med när växellag (1932:130) stiftades och åldern på rättsfallet NJA 1961 s. 552 som behandlas i avsnitt 

4.3. Angående växlars minskade roll efter införandet av förbud mot att använda växlar vid avbetalning av 

konsumentköp se Tiberg & Lennhammer, 1995 s. 115. 
23 Bernitz m.fl., 2017 s. 31. 
24 Detta lagrum diskuteras i 4.3. 
25 Heuman, 2018 s. 127f. 



 

12 

lösningar på teoretiska och särskilt komplicerade problem. Enligt Bernitz m.fl. är doktrinens 

förmåga att övertyga som får betydelse för huruvida den kan läggas till grund för både 

lagstiftning och rättspraxis. 26 

Rationalitet och koherens är två av de viktigaste kriterierna som behöver uppfyllas för 

att en text ska anses vara rättsvetenskaplig, enligt Kaldal och Sjöberg.27 Rationalitet 

kännetecknas av att framställningen ska vara logisk hållbar, argumenten ska vara sakliga och 

vara på en intellektuellt hög nivå.28 Min metod är därför att med hjälp av förarbeten och 

rättspraxis resonera kring och tolka lagtexten på ett sätt så att mina slutsatser därav, bör kunna 

prövas samt reproduceras av andra jurister. En sådan reproducerbar argumentation som utgår 

från rättskälleläran förordas av Heuman för att den på så sätt blir kontrollerbar och säker.29 

Förarbeten är vägledande för mig i kapitel 3 och 4, men jag har även studerat doktrin för att 

säkerställa att min tolkning är rimlig i jämförelse med andra rättsvetares resonemang. Jag har 

också valt att studera både förarbeten och doktrin kritiskt genom att se på den med nya ögon, 

men med förbehållet att när min lagtolkningsmetod går utöver vad tidigare doktrin har sagt, är 

det mina egna åsikter som presenteras. Vidare präglas min argumentationsmetod av att med så 

väl underbyggda argument som möjligt finna en lösning på min problemformulering och i 

avsaknad av empiriska källor, presenterar jag ekonomiska och miljömässiga skäl som grund 

för eventuella lösningar. Dessa två slag av skäl är inte nödvändigtvis konforma med gällande 

rätt, och däri urskiljs mina de lege ferenda-argument från de lege lata-argumenten.30 

Placeringen av funktionsavtalet i gällande rätt är viktig för att veta hur dessa avtal kan bedömas 

av rättstillämpande instanser och därmed är det viktig kunskap för jurister som arbetar med att 

anpassa ett funktionsavtal utefter gällande rätt. De lege ferenda-analysen syftar till att upplysa 

läsaren om förhållanden i gällande rätt som hämmar eller inskränker möjligheten att använda 

funktionsavtal som ett kreditunderlag för belåning av framtida intäkter.31  

  

                                                
26 Bernitz m.fl., 2017 s. 32. 
27 Kaldal & Sjöberg, 2018 s. 19. 
28 Hellner, 2006 s. 49ff. och Kaldal & Sjöberg, 2018 s. 19f. 
29 Heuman, 2018 s. 124. 
30 Heuman, 2018 s. 180f. 
31 Läs mer om rättsvetenskapens krav på saklig rationalitet i Hellner, 2006 s. 55f. 
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1.6 Inneboende värde 

Ett inneboende värde är ett värde som är bestående och är oberoende av marknadens prövning. 

Som exempel kan nämnas ädelmetallen guld som sedan länge har ansetts ha ett bestående 

värde. Även om guldets maximala värde har varit föränderligt just beroende av marknaden så 

har guld alltid ansetts kunna användas som betalningsmedel och har än idag en status av att 

vara en trygg investering i oroliga tider. Annan egendom som kan nämnas är fast egendom som 

åtnjuter ett särskild skydd enligt jordabalken och anses vara ett mycket säkert egendomsslag 

att använda som kreditsäkerhet. Fast egendom, särskilt med tillhörande byggnad, kommer 

fortsättningsvis vara attraktivt så länge befolkningen fortsätter att öka i antal och fler bostäder 

ständigt eftersöks. Gemensamt för guld och fast egendom är att de utgör begränsade 

tillgångsslag som människor alltid har eftertraktat och alltid kommer att efterakta i framtiden. 

 

1.7 Disposition 

I kapitel 2 ges en kort introduktion till vad funktionsförsäljning är. Flera exempel på olika 

funktioner nämns och effekter avseende hållbarhet, miljö, kostnadseffektivitet och 

kundrelationer belyses. Vidare belyser kapitlet kort behovet av finansiering hos nystartade 

funktionssäljande bolag och hur finansieringen kan se ut. 

I kapitel 3 förklaras främst vad som kännetecknas som varuköp och tjänsteköp och här 

görs också en jämförelse mellan köp av varor, tjänster och funktioner. Både köp mellan 

näringsidkare och köp mellan näringsidkare och konsument behandlas här, men fokus riktas 

mot konsumentförhållanden. Kapitlet tar även upp samhällsekonomiska och miljömässiga 

aspekter av respektive köpslag, angående funktionsförsäljning finns emellertid den främsta 

informationen i kapitel 2. 

I kapitel 4 behandlas olika slag av kreditsäkerheter som är aktuella att jämföra för att 

utreda vilket eller vilka alternativ som bäst lämpar sig som säkerhet för finansiering av 

funktionssäljande bolag. Finansieringsformerna jämförs med varandra med utgångspunkt i 

funktionsavtalets särskilda förutsättningar och de möjligheter som funktionsavtalet innebär för 

kreditgivning. 

I kapitel 5 görs en analys av materialet från kapitel 2, 3 och 4 vilket varvas med egna 

ställningstaganden. Funktionsavtalet tilldelas en plats i gällande rätt, samtidigt som vissa 

förändringar föreslås för att främja funktionsförsäljning. Det presenteras också ett förslag på 

upplägg för finansiering av funktionssäljande bolag med funktionsavtalet som grund. 
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2 Funktionsförsäljning 

2.1 Definition av funktionsförsäljning samt affärsmodellens hållbarhetsaspekter 

Det första som behöver förklaras, för att definiera funktionsförsäljning, är vad som menas med 

funktion. Som jämförelse med andra affärsmodeller säljer funktionssäljaren en funktion istället 

för en vara eller tjänst. För att tillhandahålla funktionen kan funktionssäljaren behöva installera 

en maskin i köparens lokaler och/eller utföra en tjänst såsom service av maskinen. Funktionen 

är resultatet av det som maskinen tillsammans med tjänsten producerar. Några exempel på 

funktioner är följande. Istället för att köpa en bil och utnyttja den för transport skulle man 

istället kunna köpa funktionen att ta sig från punkt A till punkt B. Ett företag som behöver 

belysning kan istället för att köpa armaturer, ljuskällor och betala en anställd som byter lampor 

köpa funktionen ljus. Till sist kan ett företag istället för att investera i en klimatanläggning köpa 

ett behagligt klimat som en funktion.32  

I samtliga exempel kommer kunden och leverantören överens om vilken funktion som 

ska levereras och leverantören kan utifrån de överenskomna specifikationerna mer eller mindre 

själva avgöra på vilket sätt leverantören levererar funktionen.33 Eftersom leverantören behåller 

äganderätten till egendomen som används för tillhandahållande av funktionen har leverantören 

möjlighet att ta hand om uttjänta delar av egendomen och omsätta det materialet inom sin egen 

verksamhet. Materialet kan anpassas så att det blir återvinningsbart antingen genom att 

materialet används för att tillverka nya produkter istället för att använda råmaterial eller genom 

att rusta upp exempelvis en möbel, där delar såsom stomme och dynor är intakta men klädseln 

är utsliten. På så sätt kan delar av produkternas material levereras till kunder på nytt och vid 

tillverkningen kan livslängden av de olika delarna anpassas så att de som är föremål för snabb 

teknisk utveckling eller är utsatta för högt slitage får optimal livslängd och kvalitet efter behov. 

Därmed minskas resursförbrukningen och materialet används så effektivt som möjligt till att 

skapa värde om och om igen.34 

 Vidare ökar möjligheterna att erbjuda en funktion i och med den fortsatta IT-

utvecklingen. En hårdvara kan användas flera gånger om för att leverera olika slags funktioner 

genom att programvaran uppdateras eller byts ut.35 Inom industriella verksamheter kan 

                                                
32 Se Tukker, 2004 s. 249 angående behagligt klimat och AB Två Punkt Ett, 2019-03-16 angående funktionen 

ljus. 
33 Tukker, 2004 ss. 247 och 254. 
34 Berggren & Björkman, 2002 ss. 2f och 7 och Nyström & Rexfelt, 2012 s. 5.  
35 Berggren & Björkman, 2002 s. 2. 
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informationsteknologin användas för att mäta effektiviteten, varefter datan kan användas för 

att optimera tillverkningsprocesser. BT, numera ägt av Toyota Material Handling, som 

tillverkar truckar har gått från att bara sälja truckar till att hyra ut truckar och dessutom erbjuda 

funktionen trucktillgänglighet och ett Fleet Management System.36 Truckarna hyrs ut i olika 

steg, först som nya på långtidsuthyrning, varefter de återtas och renoveras och sedan hyrs ut 

igen på kortare avtal, vilket kan upprepas till dess att trucken inte är tjänlig som uthyrningstruck 

längre, men fortfarande har god funktionalitet och därför säljs som begagnad. Genom detta 

förfarande kan en truck omsättas flera gånger om.37 Som tilläggstjänst till truckuthyrningen 

erbjuder Toyota Fleet Management-systemet I_Site som bland annat övervakar truckarnas 

energianvändning, batteristatus, körbeteende, position genom GPS/3G-nät och dessutom 

registrerar krockar. Programvaran samlar värdefulla data som kan användas för att optimera 

truckarnas egenskaper utefter hur de används.38  

 Ett sista exempel på funktionsförsäljning är Alstom Power som levererar 

turbintillverkning som en funktion. Företaget kan erbjuda hela tillverkningsprocessen som en 

funktion, vilket innebär att Alstom står för drift, underhåll och personal och dessutom risken i 

form av försäkring och garanterad kapacitet/tillgänglighet. Resultatet är en anpassad produkt 

efter köparens specifikationer som övergår i köparens ägo. Detta upplägg passar kapitalstarka 

aktörer som saknar branschkompetens men som vill in på en viss marknad och aktörer med 

befintlig produktion men som vill ha ett garanterat resultat. En aktör med befintlig produktion 

är exempelvis en bonde som istället för att köpa bekämpningsmedel till åkrarna köper ett 

garanterat resultat och överlåter därmed ogräsbekämpningen till en funktionssäljare.39 

  

  

                                                
36 Berggren & Björkman, 2002 s. 4f, Toyota, Att köpa eller hyra truck, 2019-03-16 och Toyota, I_Site, 2019-03-

16. 
37 Berggren & Björkman, 2002 s. 4f. 
38 Toyota, I_Site, 2019-03-16. 
39 Berggren & Björkman, 2002 s. 4 och Tukker, 2004 s. 251. 
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För att få en överskådlig bild av funktionsförsäljning, kan affärsmodellen förklaras i 

korta drag enligt följande; 

 

• En produkt erbjuds med ett relativt stort värde, kombinerat med 

serviceavtal.40 

• Äganderätten till produkten kvarstår hos leverantören.41 

• Köparen erbjuds en funktion istället för en vara eller tjänst. 

• Låg initial investeringskostnad för kunden, men högt 

investeringsbehov för leverantören.42 

• Funktionssäljaren erhåller kontinuerliga intäktsströmmar.43 

• Långa avtalstider som leder till nära kundsamarbeten.44 

• Incitament för leverantören att tillverka hållbara produkter. 

Leverantören kan anpassa material till att ingå i interna livscykler 

vilken minskar resursförbrukningen och tekniska lösningar 

möjliggör för leverantören att samla in värdefulla data som kan 

användas för att optimera verksamheten med lägre 

energiförbrukning, kemikalieanvändning och 

reservdelsförbrukning.45 

• Incitament att tillverka uppgraderingsbara produkter med utbytbara 

komponenter med hög teknikutvecklingsgrad.46 

 

2.2 Finansiering av funktionssäljande bolag 

Såsom uppgetts tidigare innebär det en hög initial kostnad för funktionssäljande bolag att 

tillverka en produkt som har ett relativt högt värde i förhållande till intäktsströmmarna från 

kunderna. Det innebär att det krävs långa avtal med kunderna och att det tar lång tid innan 

företaget går med vinst i förhållande till startkostnaderna.  

Nystartade bolag så kallade start-ups behöver kapital för att växa. Kapitalet kan erhållas 

                                                
40 Berggren & Björkman, 2002 s. 6 
41 Berggren & Björkman, 2002 s. 3. 
42 Toyota, Att köpa eller hyra truck, 2019-03-16, och Tukker, 2004 s. 250. 
43 Funktionsavtalsunderlag mellan Bollnäs och 2p1, 2017 s. 10. 
44 Tukker, 2004 s. 252. 
45 Berggren & Björkman, 2002 s. 7f och Tukker, 2004 s. 254. 
46 Berggren & Björkman, 2002 s. 6. 
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från riskkapitalister i form av emissioner och krediter. Riskkapital är däremot relativt dyrt och 

innebär utspädning av ursprungliga aktieägares kontroll och avkastning. Krediter utan säkerhet 

eller med lågt värderade sådana innebär höga räntor. Det funktionssäljaren däremot har, är 

långa bindande avtal med stabila intäktsströmmar.47 Det är emellertid inte helt enkelt att 

använda framtida intäkter som säkerhet för fordran. Anledningen är att intäkterna inte är 

intjänade ännu, det vill säga funktionssäljaren har ännu inte levererat funktionen som intäkten 

kan hänföras till, vilket innebär en risk att de framtida intäkterna avbryts på grund av köparens 

utnyttjande av invändningsrätt. Mer om avtalsförpliktelser, prestationer och invändningsrätt 

kan läsas i kapitel 3, men framför allt i kapitel 4. 

Ett bolag som levererar ljus som funktion är AB Två Punkt Ett (2p1). Vid uppstarten 

av bolagets verksamhet erhöll 2p1 finansiering i form av riskkapital samt lån utan att kunna 

erbjuda någon säkerhet genom bolaget, enligt Joel Smedberg, grundare av 2p1. Senare har det 

varit möjligt att få ytterligare riskkapital och lån tack vare att företaget har lyckats sluta 

funktionsavtal med kunder. Finansieringen beror emellertid av investerarnas förtroende för 

bolaget och dess fortsatta utveckling, tack vare nya avtal. De framtida intäkterna enligt 

ingångna funktionsavtal används däremot inte som säkerhet för 2p1:s skulder.48 

Bolag som är i ett begynnande skede skulle enligt mig dra nytta av att kunna 

tidigarelägga de framtida intäkterna genom att använda de framtida betalningsströmmarna som 

säkerhet för bolagets krediter. I kapitel 4 utreds dagens rättsläge och vilka möjligheter som 

finns för en kreditmarknad där framtida intäkter från funktionsförsäljning, som har beskrivits i 

detta kapitel, kan utgöra säkerhetsunderlag för funktionssäljarens krediter. 

  

                                                
47 Se Bilaga 1 och Funktionsavtalsunderlag mellan Bollnäs och 2p1, 2017 s. 2 och 10. 
48 Joel Smedberg, AB Två Punkt Ett, 2019-03-13. 
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3 Köprätt och avtalsrätt 

3.1 Inledande kommentar 

Köprätt innefattar de regler som styr avtal om köp av tjänster och saker. Avtalen ingås av säljare 

och köpare, vilka inom ramen för den här uppsatsen kallas för näringsidkare respektive 

konsument. De relevanta lagarna för den fortsatta framställningen är konsumentköplagen 

(KKL) och konsumenttjänstlagen (KtjL). Dessa två lagar reglerar vad som i dagligt tal kallas 

köp av varor respektive tjänster i konsumentförhållanden.  

3.2 Varor 

Inom KKL:s tillämplighetsområde ryms köp av lösa saker mellan en säljande näringsidkare 

och en konsument.49 Begreppet vara är inte definierat i nuvarande KKL men används i 

lagtexten. Termen används även i köplagen (KöpL) och har där en annan betydelse än i KKL.50 

I den fortsatta framställningen kommer vara att avse den egendom vilken KKL är tillämplig 

på, såvida inte annat är utskrivet. 

 Med syfte att förtydliga varuköpets innebörd och för att på ett tydligt sätt jämföra köp 

av varor, tjänster och funktioner med varandra, ska jag här presentera varuköpet från början till 

slut. De andra två köpen presenteras under sina respektive kapitel på samma sätt som 

varuköpet. I och med den valda presentationen är det också enkelt att se i vilka skeden 

funktionsavtalet eventuellt skiljer sig från köp av varor och tjänster. Presentationen gör det 

också möjligt att avgöra om de nuvarande lagarna tillåter en funktionsförsäljning som bidrar 

till de i uppsatsens inledning diskuterade ekonomiska och miljömässiga fördelarna eller om 

lagarna istället hämmar funktionsförsäljningen.  

Ett köp kännetecknas av att äganderätten till köpföremålet går över från säljaren till 

köparen, eller mer korrekt att föremålet ska traderas så att köparen övertar besittningen av 

föremålet, enligt traditionsprincipen.51 Äganderätt är egentligen inte någon särskild rättighet i 

svensk rätt utan den som har besittning av en sak presumeras också ha rätt till besittningen och 

                                                
49 1 § KKL. 
50 Den äldre definitionen på vara var enligt propositionen till 1990 års KKL densamma som lösöre, det vill säga 

rörliga fysiska föremål. Eftersom termen vara kom att användas i både köplagen och konsumentköplagen, trots 

att lagarna skulle vara tillämpliga på egendomar i olika omfattning, fick nuvarande KKL:s tillämplighet bero på 

en annan term, nämligen lösa saker vars definition är synonym med lösöre. Se 1 § äldre konsumentköplagen 

(1973:877) och prop. 1989/90:89 s. 28f. Angående definitionen av lösöre och lösa saker, läs Ramberg & Herre, 

2016 s. 30 och prop. 1989/90:89 s. 29. 
51 Ramberg & Herre, 2016 s. 16. 
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till att nyttja saken som den behagar och någon annan har inte rätt att ta saken i anspråk. Till 

denna princip finns flera undantag, varav ett avtal om köp kan tjäna som bevis för att en säljare 

har åtagit sig att tradera saken till köparen. I och med ett köpeavtal, inleds en relation mellan 

säljare och köpare som består av förpliktelser gentemot varandra. Varuköpet är oftast så enkelt 

att säljaren åtar sig att utge en vara mot att säljaren förpliktar sig att betala köparen med pengar 

motsvarande varans värde. Förpliktelserna kan uppfyllas samtidigt i exempelvis en fysisk 

matvarubutik eller ske vid olika tidpunkter vilket är vanligt vid distanshandel där betalningen 

antingen kan föregå leveransen av varan eller tvärtom.52 Efter att de två förpliktelserna är 

utförda är relationen oftast avslutad mellan säljaren och köparen, utom då det föreligger ett fel 

i den köpta varan.53 Näringsidkaren kan också ha åtagit sig en garantiförpliktelse som eventuellt 

förlänger och vidgar näringsidkarens ansvar angående fel i varan jämfört med KKL. Det är 

åtminstone i många fall en relativt kort tidsfråga till dess avtalsrelationen mellan näringsidkare 

och konsument är över.  

Konsumenten har, från och med att varan är i dennes besittning, ett egenintresse av att 

vårda varan så att den håller så länge som möjligt för att konsumenten inte ska behöva köpa en 

ny. Näringsidkaren har däremot två motstående incitament att tillverka å ena sidan hållbara 

varor och å andra sidan mindre hållbara varor.54 Incitament till att tillverka hållbara varor är att 

få nöjda återkommande kunder. Å andra sidan kan omsättningen ökas genom att kunderna 

återkommer oftare om varorna har kortare livslängd. Planerad obsolescens som nämndes 

inledningsvis i kapitel 1 är en följd av att samhället är fokuserat på att tillverka en vara som 

säljs till konsumenten, varefter kundrelationen avslutas. Kundrelationen uppstår igen nästa 

gång en vara köps och vid varje köptillfälle tjänar näringsidkaren pengar vilket ger incitament 

åt en slit- och slängkultur. I ett samhälle med omsättningsskatt är slit- och slängkulturen också 

att föredra utifrån en samhällsekonomisk aspekt avseende skatteintäkter. 

  

                                                
52 Ramberg & Herre, 2016 s. 16f. 
53 Ramberg & Herre, 2016 s. 19. 
54 Jmf. avgörandena PS11009 och PS11039 från Italiens konkurrensmyndighet. 
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3.3 Tjänster 

En tjänst enligt vilken KtjL är tillämplig på, är ett arbete som utförs av en näringsidkare åt en 

konsument på fast egendom, fastighetstillbehör och lösa saker. Intressant är vad som faktiskt 

menas med arbete på sådan egendom. Arbete såsom ändrings-, reparations-, underhålls-, 

installations- och tillverkningsarbeten hör enligt propositionen till KtjL:s tillämpningsområde. 

Vad som kan anses som gränsfall är att även arbeten såsom tvätt av kläder och städning hör till 

tillämpningsområdet.55 Gemensamt för alla nu nämnda tjänster är att de kan hänföras till någon 

slags egendom. Utan egendomen skulle arbetet inte kunna utföras. Det finns emellertid många 

tjänster som kan utföras i hemmet hos en privatperson men som inte är att hänföra till arbete 

på egendom. Exempel på sådana tjänster är rådgivning och utbildning. Dessa två tjänster kan 

lika gärna utföras i vilken lokal som helst och inga specifika lösa saker ägda av konsumenten 

behöver användas för tjänstens utförande. Enligt propositionen till konsumenttjänstlagen är 

syftet med lagen att stärka konsumenternas ställning i avtal angående nämnda tjänster.56  

3.4 Funktioner 

Det finns som bekant ingen särskild lag som reglerar just funktionsförsäljning. För att kunna 

bestämma huruvida KöpL, KKL och/eller KtjL eller ingendera är tillämplig på 

funktionsförsäljning behöver det utredas vad som karaktäriserar ett funktionsavtal.  

 I Bilaga 1 finns ett förslag till hur ett funktionsavtal kan se ut. Avtalet innehåller 

grundläggande villkor samtidigt som många vanligt förekommande villkor har utelämnats 

eftersom de inte är väsentliga i den här uppsatsens sammanhang. Exempel på sådana villkor är 

de som reglerar behörig domstol och tillämplig lag samt villkor angående viten. I analysen 

beskrivs mer ingående vad i funktionsavtalet som är avgörande för kreditgivningen med stöd 

av informationen som presenteras i kapitel 3 och 4 och utifrån funktionsavtalets definition 

enligt kapitel 2. 

 Kortfattat består funktionsavtalet av en förpliktelse för funktionssäljaren att prestera en 

funktion till funktionsköparen. Avgörande för funktionen är dels lös egendom som installeras 

hos köparen dels någon form av service. Vi ska också se att funktionsavtalet innehåller någon 

form av pantsättning av den lösa egendomen och att betalningsströmmen som köparen är 

förpliktad att prestera genom månatliga betalningar görs oberoende av köparens 

                                                
55 Prop. 1984/85:110 om konsumenttjänstlag s. 144. 
56 Prop. 1984/85:110 om konsumenttjänstlag s. 2. 
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invändningsrätt.57 Avgörande för värdet i betalningsströmmen är också avtalets längd vilken 

gärna får vara så lång som möjligt. I det bilagda funktionsavtalet har fem år valts som exempel. 

Med fördel kan däremot längre bindningstid användas, varav de första tre åren inte kan sägas 

upp, vilket kan föreligga vid finansiell leasing mellan näringsidkare.58 En lång avtalstid är 

också avgörande för det miljömässiga och hållbara syftet med funktionsförsäljning, dvs. att 

funktionssäljaren ska kunna erbjuda en funktion av jämförbar kvalitet under lång tid genom att 

byta ut förslitningsdelar som kan återvinnas i näringsidkarens resurscykel.59 

  

                                                
57 Se avsnitt 4.3 om växel. 
58 Håstad, 2007 s. 435. 
59 Se kapitel 2. 
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4 Kreditunderlag 

4.1 Inledande kommentar 

Syftet med uppsatsen är som jag beskrivit tidigare att undersöka huruvida funktionsavtalet 

kan ha ett inneboende värde, det vill säga att avtalet i sig kan användas som en godtagbar 

kreditsäkerhet. Alternativet är att aspekter som är unika för funktionsavtalet kan föranleda 

nya modeller för kreditsäkerhet. I de följande avsnitten ska jag därför behandla fordringar och 

skuldebrev, växel, factoring, företagshypotek och leasing. 

4.2 Fordringen 

En fordring innebär att innehavaren av fordringen har en rätt gentemot någon som det åvilar en 

motsvarande skuld gentemot fordringsägaren. Begreppsparet fordran – skuld tillsammans med 

borgenär – gäldenär beskrivs av Mellqvist och Persson som fundamentala inom 

obligationsrätten. Borgenären har en fordran och gäldenären har en skuld.60 En fordran har ofta 

sin grund i ett avtal, men kan även uppkomma på grund av exempelvis skadegörelse.61 För 

denna framställning är emellertid endast fordringar i och med avtalsförpliktelser intressanta.  

Vanligt förekommande är att ett avtal innehåller ömsesidiga förpliktelser, exempelvis 

har den ena parten en penningfordran och den andre parten har en naturafordran.62 Enklare 

uttryckt ska köparen betala pengar till säljaren som är förpliktad att prestera en tjänst. Vidare 

finns det även ensidiga förpliktelser, vilka också kan uppkomma genom avtal. Det är skillnaden 

mellan de ensidiga förpliktelserna och ömsesidiga förpliktelserna som detta avsnitt ska 

behandla.  

Ett funktionsavtal, jmf. Bilaga 1, innehåller dels köparens förpliktelse att betala ett pris, 

dels säljarens förpliktelse att tillgodose köparen en funktion. Jämte dessa två förpliktelser har 

köparen en förpliktelse att hålla bostaden tillgänglig för funktionssäljaren när denne ska 

installera utrustning i köparens bostad, en annan förpliktelse att om köparen önskar frånträda 

avtalet säga upp avtalet inom viss tid och en tredje förpliktelse i och med omsorgsplikten för 

säljarens utrustning. Som funktionssäljare å andra sidan finns exempelvis förpliktelserna att 

hålla med och installera nödvändig utrustning och att sedan underhålla den under avtalets 

löptid. 

                                                
60 Mellqvist & Persson, 2015 s. 44. 
61 Mellqvist & Persson, 2015 s. 44 och Tiberg & Lennhammer, 1995 s. 14. 
62 Mellqvist & Persson, 2015 s. 20 och Tiberg & Lennhammer, 1995 s. 14. 
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Ensidiga förpliktelser förekommer i och med gåvoutfästelser, lån eller försträckningar. 

För en försträckning kan ett avtal ingås, ofta i form av ett skuldebrev.63 Skuldebrevet är en 

skriftlig handling vilket följer av 1 § skuldebrevslagen. Enligt lagrummet ska ett skuldebrev 

utfärdas och utfärdaren svara för sin förskrivning, vilket inte kan tolkas på annat sätt än att en 

skriftlig handling måste upprättas för att det ska föreligga ett skuldebrev. Vidare ska handlingen 

innehålla en förpliktelse för utfärdaren och denna förpliktelse ska enligt motiven till 

skuldebrevslagen utgöra en ensidig, till det yttre fristående, skriftlig utfästelse att erlägga 

penningbelopp.64 Utfästelsen är med andra ord ett erkännande om att utfärdaren är 

betalningsskyldig och att innehavaren av skuldebrevet således har en fordran.65 Att skuldebrev 

avser endast försträckningar är tydligt enligt motiven till lagen. Däremot är skuldebrevslagen 

analogt tillämplig för dylika handlingar, vilka inte kan definieras som skuldebrev. Exempelvis 

ger motiven vid handen att skuldebrevslagen är analogt tillämplig på en handling med en 

förskriven skuld angiven i en mängd av ett varuslag. Däremot är lagen inte tillämplig på en 

fordran på bestämt gods.66 Även på många andra ensidiga fordringshandlingar anses 

skuldebrevslagen vara analogt tillämplig genom den första paragrafens lydelse, det vill säga att 

utfärdaren ska svara för sin förskrivning.  

Angående kravet på att förpliktelsen i skuldebrevet ska vara ensidig och till det yttre 

fristående skriver Tiberg och Lennhammer att det inte förutsätter att fordringen måste vara 

ovillkorad.67 En gäldenär kan alltså utfärda ett skuldebrev med förbehållet att skulden är 

gällande endast om borgenären först har lämnat en försträckning till gäldenären. Frågan är då 

i vilken mån även fler villkor kan sättas upp och i vilken mån fordringen kan ingå i ett mer 

omfattande skriftligt avtal, det vill säga ett kontrakt.  

I ett köpeavtal, vare sig det angår ett köp av vara, tjänst eller funktion är gäldenärens 

skuld beroende av borgenärens prestation av varan eller tjänsten. Vid sidan av köpeavtalet kan 

gäldenären utfärda ett skuldebrev, i vilket det anges vad skulden hänförs till, exempelvis att 

varor har mottagits eller att en tjänst har utförts. Dessa skuldebrev kan antingen vara enkla 

skuldebrev eller löpande skuldebrev. Ett enkelt skuldebrev är ställt till en viss person och är 

därmed inte avsedd att överlåtas vidare, även om det är möjligt och dessutom är vanligt 

förekommande, se angående factoring i avsnitt 3.4. Vid en överlåtelse av ett enkelt skuldebrev 

                                                
63 Tiberg och Lennhammer, 1995 s. 14. 
64 SOU 1935:14 s. 41. 
65 Tiberg och Lennhammer, 1995 s. 21 och Walin & Herre, 2018 s. 33. 
66 SOU 1935:14 s. 41. 
67 Tiberg och Lennhammer, 1995 s. 15f. 
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består gäldenärens invändningsrätt gentemot den nya borgenären. Endast på grund av 

skuldebrevet föreligger det inte någon säkerhet kopplad till skuldebrevet. Efter att varan är 

utlämnat av borgenären får denna helt enkelt hoppas på att få betalt. Tack vare skuldebrevet 

kan däremot borgenären vända sig till domstolen för ett betalningsföreläggande.68 Skuldebrevet 

som dokument utgör främst ett skriftligt bevis för fordringen som är utfäst däri och tjänar som 

ett gott bevismedel i domstolen.69 Om gäldenären inte svarar eller inte visar sannolika skäl för 

att skulden av någon anledning inte skall gälla, meddelar domstolen tredskodom (se 44:7a-b 

RB) och borgenären kan då använda sig av Kronofogdemyndigheten som påtryckningsmedel. 

Om gäldenären har utfärdat ett enkelt skuldebrev kan invändning göras om att borgenären inte 

har presterat sin förpliktelse enligt det underliggande ömsesidiga köpeavtalet. Detsamma går 

inte att invända om när ett löpande skuldebrev föreligger. Ett löpande skuldebrev är mer 

fördelaktigt att överlåta än enkla skuldebrev. I och med att skuldebrevet har traderats till en 

annan borgenär faller invändningsrätten i princip bort, se vidare 15 § SkbrL. Det ömsesidiga 

underliggande avtalet har därmed ingen betydelse för gäldenärens plikt att infria sin skuld till 

innehavaren av det löpande skuldebrevet. Invändningsrätten kvarstår emellertid gentemot den 

ursprungliga borgenären. Den nya innehavaren av skuldebrevet kan därför kräva betalt av 

gäldenären oberoende av den ursprungliga borgenärens prestation.70  

 Enligt det föregående stycket är det alltså möjligt att utfärda ett skuldebrev istället för 

att betala för en levererad vara eller utförd tjänst, varpå betalningen senareläggs. I vilken mån 

räknas då en utfästelse att betala för en sådan vara eller tjänst såsom ett skuldebrev. Utfästelsen 

är ofta en del av köpeavtalet, ett ömsesidigt förpliktande kontrakt, och frågan inställer sig vilken 

betydelse ensidiga utfästelser utgör för definitionen av skuldebrev enligt 1 § SkbrL.71 Walin & 

Herre skriver att definitionen av skuldebrev inte är så intressant, eftersom skuldebrevslagen 

analogiskt är tillämplig på mycket mer än endast rena skuldebrev. De anser vidare att det 

avgörande för lagens tillämpning är huruvida ”/…/en skriftlig förbindelse, som inte är alldeles 

ren, bör anses väsentligen jämförlig med rena skuldebrev eller om den är så utformad att den 

hör hemma i andra sammanhang”.72   

Handlingar som är att jämföra med skuldebrev och som lagen också är analogt 

tillämplig på är obligationer, förlagsbevis, vissa kuponger till aktiebrev och bankmotböcker. 

                                                
68 Tiberg & Lennhammer, 1995 s. 23. 
69 Walin & Herre, 2018 s. 33. 
70 Tiberg & Lennhammer, 1995 s. 23. 
71 Walin & Herre, 2018 s. 34. 
72 Walin & Herre, 2018 s. 34. 
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Dessa fyra handlingar har gemensamt att de innehåller en utfästelse om en förpliktelse att betala 

eller erkännande av en skuld och är därmed jämförbara med skuldebrev men utgör inte ett 

typiskt sådant.73  

Det finns vissa handlingar som det är tveksamt till huruvida skuldebrevslagen ens 

analogiskt anses vara tillämpbar på. En sådan handling är en flygbiljett som innehåller en 

option om att antingen utnyttja biljetten mot en flygresa eller att istället lämna tillbaka biljetten 

och återfå vad den kostade att köpa. Om biljetten utnyttjas för en resa är det klart inget 

skuldebrev, men det är handlingen inte heller om den utnyttjas för att få pengar tillbaka. En 

sådan handling får därför bedömas i det enskilda fallet huruvida lagen är tillämplig på den. 

Lagen blir analogt tillämplig endast beroende på andra omständigheter 74 En annan handling är 

försäkringsbrevet utifrån vilket försäkringsersättning först och främst är beroende av att en 

skada uppstår. Försäkringsersättningen är dessutom villkorad av försäkringstagarens 

upplysningsplikt. Om upplysningsplikten har brustit äventyras rätten till ersättning. Därmed är 

rätten till ersättning inte säkrad endast på grund av att ett försäkringsfall föreligger, enligt 

Tiberg och Lennhammer.75 Enligt NJA 1993 s. 222 kom domstolen däremot fram till motsatt 

slut. Enligt rättsfallet erkändes en överlåtelse av försäkringsrätten såsom giltig, tack vare att 

försäkringsfall hade inträffat. Angående rätten till ersättning har inte förvärvaren bättre rätt än 

överlåtaren och motförpliktelsen som krävdes, att medverka vid utredningen, ansågs också 

gälla förvärvaren.76  

Trots att de nyss nämnda handlingarna inte anses vara skuldebrev på grund av att de är 

villkorade, kan skuldebrev förekomma som är villkorade. En utfästelse om att utfå gods enligt 

ett konossement är exempel på en ensidig utfästelse, trots att konossementet är behäftat med 

villkor. Enligt ett konossement kan innehavaren ha rätt att utfå varor mot villkoret att frakten 

betalas. Detta villkor kan innehavaren av konossementet själv råda över vilket medför att 

gäldenären inte kan vägra att infria fordran annat än om borgenären också vägrar att utföra den 

förpliktelse som i sig också ger borgenären rätt att få betalt.77 Villkoret i konossementet hänför 

sig emellertid till att utfå ett visst gods, inte vilket som helst, det vill säga villkoret är ett så 

kallat specievillkor. Som tidigare nämnt utgör sådana utfästelser inte skuldebrev och 

skuldebrevslagen är inte heller analogt tillämplig på konossement. I motiven anges att 

                                                
73 Tiberg & Lennhammer, 1995 s. 21 och Walin & Herre, 2018 s. 35. Se också skuldebrevslagens tillämpning av 

dessa handlingar enligt 4, 23–25 och 32-33 §§ SkbrL. 
74 Tiberg & Lennhammer, 1995 s. 21 
75 Tiberg & Lennhammer, 1995 s. 20. 
76 NJA 1993 s. 222. 
77 Tiberg & Lennhammer, 1995 s. 20.  
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konossement och upplagsbevis, som ju innehåller specievillkor, tydligt faller utanför lagens 

tillämpning, av skälet att de är underkastade särskild lagstiftning. Motiven medger däremot att 

i den mån den särskilda lagstiftningen tillåter, lagen är analogt tillämplig på konossement, om 

än i endast viss omfattning.78 Därmed torde skuldebrevslagen egentligen anses tillämplig på 

konossement och liknande handlingar med det vedertagna undantaget att lex specialis går före 

lex generalis. 

Det ämne som jag till sist ska behandla i detta kapitel är svaret på frågan huruvida en 

betalningsutfästelse i ett ömsesidigt förpliktande avtal kan utgöra en ensidig förpliktande 

utfästelse. Enligt motiven till skuldebrevslagen är det knappast möjligt att sluta sig till att den 

nyss nämnda förpliktelsen kan vara ensidig i ett ömsesidigt förpliktande avtal. Däremot är det 

enligt motiven möjligt att vid sidan av avtalet utfärda ett skuldebrev med en ensidig 

betalningsförpliktelse. Vidare ger 1 § SkbrL vid handen att gäldenären har rätt att göra 

invändning gentemot rättsförhållandet som föranledde skuldebrevets utfärdande, en 

invändningsrätt som enligt samma lagrum kan avtalas bort.79  

Vad är det då för skillnad på om utfästelsen är tydligt angiven i avtalet med tillhörande 

klausul, enligt vilken invändningsrätten gentemot betalningsutfästelsen avsäges, och om 

betalningsutfästelsen är uttryckt i ett självständigt dokument innehållandes samma avsägande 

av invändningsrätten, såvida det är lika tydligt vad parterna har velat åstadkomma med 

förskrivningarna? Enligt motiven kan invändningsrätten avtalas bort antingen genom 

uttryckligt medgivande eller genom att det på annat sätt framgår i och med skuldebrevets 

utformning att utfärdaren avsett att avsäga sig invändningsrätten. Avtalsvillkor som inte är 

förenliga med rättsordningens gillande och stöd är emellertid inte giltiga. Exempel på ett sådant 

villkor är om avsägelsen av invändningsrätten strider mot gällande lag.80 I 

konsumentförhållanden är hävningsrätt och dylika invändningsrätter avgörande för 

konsumentens möjlighet att hävda sig gentemot näringsidkaren vid dennes brister med 

anledning av avtalet, exempelvis försenad leverans eller angående fel i vara/tjänst. Ett avtal där 

konsumenten avsäger sig invändningsrätten är således inte tillåtet i det avseendet, men det är 

likväl giltigt mellan parterna.81 Annorlunda är det i avtal mellan näringsidkare där 

                                                
78 SOU 1935:14 s. 42. Se också Tiberg & Lennhammer, 1995 s. 19. Angående särskilda bestämmelser om 

konossement se sjölagen 13 kap. 19 och 42ff §§. Speciallagstiftningen angående upplagsbevis, lag (1931:110) 

om upplagshus och upplagsbevis m.m. är upphävd sedan januari 1978 eftersom lagen inte längre anses fylla 

något behov, se prop. 1977/78:53. 
79 SOU 1935:14 s. 42f. 
80 SOU 1935:14 s. 43f. 
81 Se 30 § KkredL. 
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invändningsrätten kan avtalas bort. Skäligheten i och med avtalet som helhet eller klausuler var 

för sig ska emellertid alltid beaktas i förhållande till 36 § AvtL vare sig det är ett 

konsumentförhållande eller inte. 

4.3 Växel 

Till att börja med ska här ges en kort beskrivning av vad en växel är, eftersom växelns betydelse 

idag är mycket liten om inte helt obefintlig i nationella sammanhang, varför många kanske inte 

känner till vad en växel är. I internationell handel är växeln däremot fortfarande i bruk. 

Avsnittet ska i övrigt behandla växelgäldenärens, med andra ord köparens, invändningsrätt 

gentemot säljaren och/eller kreditgivaren. 

I föregående avsnitt behandlades förhållandet mellan det ömsesidiga avtalet och 

skuldebrevet. En växel liknar ett skuldebrev och skulle sannolikt också behandlas som ett, vore 

det inte för de särskilda bestämmelserna i växellagen (1932:130). Växeln har flera formkrav 

som skuldebrevet saknar och av växellagen följer ett mer noggrant regelverk angående regress, 

preskription, överlåtelse m.m. Skuldebrevslagen är trots allt en generell lag medan växellagen 

gäller för endast växlar och har därför mer detaljerade regler. 

Parterna i ett växelförhållande är exempelvis en säljare, en kreditgivare och en köpare. 

Ett sätt för köparen att skjuta upp betalning för en vara är att köparen accepterar en av 

kreditgivaren utställd växel. Köparen kallas då acceptant eller trassat. På växeln finns säljaren 

angiven som en så kallad trassent till vilken kreditgivaren, kallad remittent, betalar ut 

växelbeloppet minskat med eventuella avgifter. Remittenten har, i och med acceptantens 

accepterande av växeln, en fordran motsvarande växelbeloppet mot acceptanten. Fordran kan 

krävas in när växeln förfaller till betalning. För säljarens del får denne alltså betalt genom 

remittenten, som i sin tur får kräva betalt av acceptanten senare. Det föreligger emellertid ett 

regressansvar för säljaren som är skyldig att betala tillbaka växelbeloppet till kreditgivaren om 

köparen, med andra ord växelgäldenären, inte betalar sin skuld.82 I detta avsnitt kommer 

överlåtelse av växel inte att beröras mer än som jämförelse med utställd och accepterad växel. 

Framställningen innehåller främst en diskussion om den primära trepartskonstellationen som 

nyss har beskrivits. 

Vid finansiering av ett köp genom användande av en växel vare sig det gäller vara, 

tjänst eller funktion föreligger ett köpeavtal som konstituerar det bakomliggande förhållandet 

                                                
82 För mer ingående läsning om växel se Tiberg & Lennhammer, 1995 s. 109ff. och Agell, 1971. 
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till den utställda växeln. Liksom växeln utgör en fordringshandling i sig, utgör också det 

bakomliggande avtalet grund för säljarens fordran gentemot köparen. Den sistnämnda kallas 

för växelns kausalfordran. Kausalfordran består, även efter att växeln har accepterats av 

köparen, vilken är en förutsättning för växelgäldenärens invändningsrätt gentemot remittenten.  

Som tidigare nämnts är skuldebrevslagen åtminstone analogt tillämplig på växel. Enligt 1 § 

SkbrL äger således växelgäldenären rätt att framställa samma invändningar gentemot 

kreditgivaren/remittenten som gäldenären har rätt att framställa gentemot den ursprunglige 

säljaren, om inte annat har avtalats. Även regeln i 17 § växellagen förutsätter att 

växelgäldenären åtnjuter en sådan invändningsrätt. Enligt 17 § växellagen inskränks 

växelgäldenärens invändningsrätt, som är baserad på det ursprungliga rättsförhållandet mellan 

acceptant och trassent, mot förvärvare av växeln. I princip faller invändningsrätten bort helt 

och hållet. Det är endast när växelinnehavaren har handlat till gäldenärens förfång som 

invändningsrätten kvarstår för gäldenären.83 I linje med att invändningsrätten faller bort vid 

överlåtelse av växel föreligger det även, enligt NJA 1961 s. 552, så att överlämnande av det 

bakomliggande köpeavtalet inte föranleder att invändningar om utebliven leverans kan göras 

gällande gentemot förvärvaren av växeln. 

I och med reglerna i 1 § SkbrL och 17 § växellagen anses det föreligga presumtion om 

att acceptantens ursprungliga invändningsrätt består gentemot remittenten, vid accept av en 

växel. Detsamma föreligger vid utställande av växeln.84 1 § SkbrL ger däremot möjlighet att 

avtala om annat. Det är alltså upp till parterna att bestämma om de vill att växeln ska innebära 

en slutgiltig betalning av kausalfordran, in solutum, eller om växeln ska utgöra ett surrogat för 

betalningen, solvendi causa, vilken i så fall kan inkrävas senare. Surrogatet kan bestå av en 

växelfordran gentemot tredje man, varefter överlåtelse av fordran till växelborgenären, 

gäldenärens betalningsförpliktelse kvarstår i det fall borgenären inte kan göra sig betald genom 

surrogatet.85  

För att växeln ska vara fristående i förhållande till det bakomliggande rättsförhållandet 

är det viktigt att det tydligt framgår att köparens ursprungliga invändningsrätt gentemot säljaren 

inte gäller gentemot kreditgivaren. Enligt Agell är det inte självklart att en presumtion av att 

invändningsrätten med grund i det ursprungliga avtalsförhållandet mellan köpare och säljare 

föreligger. Det är nämligen inte helt enkelt att veta huruvida invändningsrätten består eller inte, 

                                                
83 Agell, 1971 s. 73, Grönvall, 1932 s. 71 och Tiberg & Lennhammer, 1995 s. 115. 
84 Agell, 1971 s. 84 och Tiberg & Lennhammer, 1995 s. 115. 
85 Agell, 1971 s. 74f. 
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eftersom det är parternas avsikt med att använda sig av en växel som avgör invändningsrättens 

bestånd.86 Presumtionen är därmed en svag grund att luta sig emot på grund av parternas 

avtalsfrihet. 

Den främsta invändningen som växelgäldenären bör kunna framställa för att slippa 

betala till remittenten, är den att trassenten inte har fullgjort sin prestation enligt det 

bakomliggande avtalet, exempelvis leverans av varor eller utförd tjänst. Andra invändningar 

kan handla om fel i varan eller tjänsten. Till skillnad från den tidigare framhållna presumtionen 

om att invändningsrätten består vid växelgäldenärens accept eller utställande av växel, har 

kreditgivaren i konsumentförhållanden tidigare inte ansetts vara bunden av causainvändningar 

vid ett kreditköp. På grund därav och särskilt därför att en växel kan överlåtas och 

invändningsrätten därmed är hotad, har lagstiftaren i konsumentkreditlagen intagit en 

bestämmelse om att kreditgivaren förbjuds att ta emot en växel av konsumenten som avser 

kreditfordran. I motiveringen till 17 § i 1973 års konsumentköplag står att löpande 

fodringshandlingar, som ju också en växel utgör, inskränker konsumentens invändningsrätt och 

att ett förbud mot användning av främst växlar bör införas för att undanröja de nackdelar som 

begagnandet av sådana handlingar medför för köparen. I motiven diskuteras inte huruvida det 

föreligger presumtion om att invändningsrätten består med anledning av köparens accept. Klart 

är däremot att växeln så som den tidigare användes för avbetalningsköp, förmodligen genom 

att köparen accepterade en av säljaren utställd växel varefter växeln överläts till kreditgivaren, 

i konsumentförhållanden inte var önskvärt ur konsumentens perspektiv.87  

En egen växel är emellertid inte förbjuden, enligt samma lagrum. Skälet är att utställare 

och huvudgäldenär är samma person. Den egna växeln är därmed ingen anvisning till någon 

annan, utan är istället ett skuldebrev. En sådan handling är exempelvis en postväxel som en 

bank utställer med villkor om att betala ut växelbeloppet på sitt eget bankkontor till 

uppvisaren.88 Det föreligger således ingen annan kreditrisk än om den förpliktade banken går i 

konkurs, vilket får anses vara ovanligt. Samma sak föreligger om konsumenten utställer en 

egen växel. Det är inte konstigare än att utfärda ett skuldebrev och att vara förpliktad att betala 

                                                
86 Agell, 1971 ss. 82–84. 
87 Nuvarande regel om förbudet rörande växlar och andra löpande fordringshandlingar i konsumentförhållanden 

finns i 30 § konsumentkreditlagen (2010:1846). Se också prop. 1976/77:123 med förslag till konsumentkreditlag 

s. 172f, men se framför allt syftet bakom den ursprungliga regeln i den äldre konsumentköplagen (1973:877) i 

prop. 1973:138 s. 275ff. Tiberg och Lennhammer, 1995, skriver också att kreditgivaren i egenskap av 

växelinnehavare inte är bunden av de invändningar rörande varan som köparen kunnat framställa mot säljaren, 

se s. 113. 
88 Tiberg & Lennhammer, 1995 s. 111. 
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senare. Konsumenten har dessutom ett skydd enligt 29 § konsumentkreditlagen mot att 

invändningsrätten går förlorad om den egna växeln skulle säljas vidare, dvs till en ny borgenär. 

Invändningar som kunde göras i och med det bakomliggande avtalsförhållandet mot säljaren 

eller säljarens kreditgivare kvarstår gentemot ny borgenär. 

För näringsidkare är förhållandet emellertid annorlunda än för konsumenter. Här råder 

avtalsfrihet angående invändningsrättens bestånd i enlighet med 1 § SkbrL och 17 § växellagen. 

Att anmärka är att både växeln och skuldebrevet synes behöva existera jämte det ömsesidiga 

avtalsförhållandet, se ovan angående självständig utfästelse, 1 § SkbrL, och 1 § växellagen, 

ovillkorlig anmodan att betala visst penningbelopp. Se också de omfattande formkraven som 

gäller för en växel enligt 1 kap. 1 § växellagen. 

4.4 Factoring 

Det kan tyckas vara ett stort problem vid läsning av avsnitten ovan att som säljare kunna 

omsätta sina fordringar till en kreditgivare och på så sätt få förskott på sina kundfordringar. 

Fakturaförsäljning eller factoring som det normalt kallas är emellertid mycket vanligt 

förekommande i e-handeln.  

 Med factoring avses ett avtalsförhållande mellan en fakturafordringsägare och en 

kreditgivare där kreditgivaren redan vid kundens påskrift av köpeavtalet ingår som 

betalningsmottagare. Kunden betalar till kreditgivaren som i sin tur redovisar beloppet till 

säljaren. Som kompensation tar kreditgivaren avgifter för denna hantering som den sedan 

fakturerar säljaren alternativt gör avdrag från beloppen som kreditgivaren redovisar för säljaren 

och förmedlar från köparen. Säkerheten för kreditgivaren består i att köparen från början har 

utfäst sig att betala köpesumman till kreditgivaren.89 Köparen kan göra invändningar mot 

kreditgivaren som han annars hade kunnat göra mot köparen enligt det bakomliggande 

avtalsförhållandet, se 1 § SkbrL och för konsumenter gäller 29 § KkredL som tidigare nämnts 

angående växlar. Alternativet är att säljaren är ursprunglig betalningsmottagare men pantsätter 

sin fordran till kreditgivaren. Även i det fallet består invändningsrätten, se 10 § SkbrL.  

Vid nyss beskriven factoring utgör säkerhetsunderlaget fakturafordringar. Vid köp av 

fakturafordringar utgör de köpta fordringarna däremot inte något säkerhetsunderlag. 

Fordringarna är helt enkelt tillgångar med ett visst värde och kreditgivaren står risken för 

kundens betalningsovilja och betalningsoförmåga. Om kreditgivaren handhar flertalet sådana 

                                                
89 Intervju med Oskar Söderberg, Svea Ekonomi, 2019-02-18. 
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fordringar sprids givetvis risken och bör bäras av att fordringarna köps för ett lägre belopp än 

fordringsbeloppet. Ju fler fordringar, desto lägre eller åtminstone mer förutsebar blir risken för 

kreditgivaren. Kreditgivaren kan reglera värdet av fakturafordringarna och vilka 

fakturafordringar som ska köpas, i avtalet säljaren och kreditgivaren emellan. Om kreditgivaren 

istället tar fakturafordringarna i pant, för en till säljaren beviljad kredit, har kreditgivaren i 

grund och botten en huvudfordran mot säljaren, motsvarande krediten som har givits säljaren. 

Kundfordringarna är således endast säkerhet för huvudfordran. Vidare förändras kreditbeloppet 

i och med förändringen av fakturafordringarnas sammanhållna värde, som beror av att 

fordringar upplöses till följd av betalning från kunder och nya fordringar uppkommer.90 

4.5 Företagshypotek som säkerhet 

Företagshypotek är ytterligare ett sätt att som i föregående avsnitt pantsätta en fakturafordran. 

I och med pant i företagshypotek åtnjuter panthavaren en säkerhet som har en högt prioriterad 

förmånsrätt, se 5 § FRL. Det sakrättsliga momentet i företagshypotekspant inträffar när 

pantsättaren överlämnar företagsinteckningsbrev till hypotekshavaren. Ett företagshypotek 

innefattar företagets lösa egendom, däribland fakturafordringar.91 Vidare är det 

kännetecknande för företagshypoteket att ägaren till den lösa egendomen, i det här fallet 

fakturafordringsägaren, kan nyttja egendomen även när den är intecknad och 

företagsinteckningsbrev är överlämnat till hypotekshavaren. Egendomen kan även säljas eller 

pantsättas, men för de fallen åtnjuter hypotekshavaren en förföljelserätt som innebär att 

hypotekshavaren har företräde till egendomen framför förvärvaren eller ny panthavare. Det vill 

säga panträtten består, dock under en begränsad tidsperiod.92 Förföljelserätten gäller för 

samtliga tillgångar som tillhör företagshypoteket.  

Fakturafordringar skiljer sig däremot från annan lös egendom i och med att fordringarna 

upplöses vid betalning. Det betyder att fakturafordringsägaren får kassa- eller 

banktillgodohavande medan företagshypoteket minskar i värde. Säkerhetsunderlaget är således 

under ständig förändring, vilket kan innebära en hög risk för kreditgivaren vid användning av 

företagshypotek som säkerhet för en utgiven kredit. På grund av osäkerheten kring 

företagshypotekets bestånd över tid, kan det vara svårt att förutse storleken på 

företagshypoteket. Därför bör krediten som baseras på företagshypoteket inte uppgå till 

                                                
90 Martinsson, 2002 ss. 108–111. 
91 Se definitionen av företagshypotek enligt 2 kap. 1 § lag (2008:990) om företagshypotek. 
92 Se 2 kap. 3 § lag (2008:990) om företagshypotek, prop. 2007/08:161 ss. 40–42, vilken föregick den nyss 

nämnda lagen samt Martinsson, 2002 s. 112. 
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hypotekets totala värde. För att sänka risken används en säkerhetsmarginal för att ta höjd för 

att företagshypoteket kan minska i värde.93 

4.6 Handpant 

Närliggande företagshypoteket finns ett annat sätt att få säkerhet genom lös egendom. 

Säkerheten utgörs av handpanträtt i den lösa egendomen. För att handpant ska gälla sakrättsligt 

gentemot pantsättarens borgenärer ska skriftligt avtal därom upprättas och saken ska traderas 

till panthavaren. Traditionskravet innebär också att pantsättaren har mist rådigheten över 

pantobjektet. Panthavaren ska vara förhindrad att sälja, pantsätta eller flytta pantobjektet.94 För 

handpantsatta fordringar är det skuldebrevet som ska traderas till panthavaren.95 För 

handpanträtt finns en särskild förmånsrätt som föregår förmånsrätten för företagshypoteket.96 

Den lösa egendomen som är föremål för handpanträtten utesluts också ur företagshypoteket, 

vilket innebär att lös egendom som först ingick i företagshypoteket och som sedan har 

handpantsatts inte längre tillhör företagshypoteket, förutom med avseende på den 

tidsbegränsade förföljelserätten som gäller för den handpantsatta egendomen.97  

I och med att handpanträtt har är en högre prioriterad förmånsrätt än företagshypoteket 

och att egendomen som är pantsatt också traderas till panthavaren, är handpant att anses som 

mer värdefull än att ha motsvarande företagshypotekspant i samma egendom. 

Rådighetsavskärandet som handpant förutsätter för att sakrättsligt moment ska ha skett innebär 

en stor skillnad i säkerhet för panthavaren i jämförelse med företagshypotek.98 

4.7 Leasing 

Det finns två huvudtyper av leasing vid namn operationell leasing och finansiell leasing. Den 

enklaste formen av leasing är så kallad operationell leasing, vilket är att jämföra med en 

uthyrning där ägaren av tillgången hyr ut tillgången med äganderättsförbehåll. För att kunden 

såsom nyttjanderättsinnehavare av egendomen ska vara skyddad mot uthyrarens borgenärer 

kan nyttjanderättsinnehavaren ta egendomen i pant. Panträtten kan utnyttjas som säkerhet för 

                                                
93 Martinsson, 2002 s. 112. 
94 NJA 1991 s. 404, angående avsaknad av avtal. Angående tradition och rådighetsavskärande se NJA 1956 s. 

485 och NJA 1996 s. 52. 
95 Se 10 kap. 1 § HB och 30 § SkbrL angående skriftlig betalningslegitimation. Vid pantsättning av enkla 

skuldebrev räcker det med denuntiation till gäldenären om att borgenärsbyte har skett för att sakrättsligt moment 

ska ha skett och för löpande skuldebrev ska skuldebrevet ha traderats, se Mellqvist & Persson, 2015 s. 192f. 
96 Se 4 § 3 p. FRL. 
97 Se 2 kap. 3 § lag (2008:990) om företagshypotek. 
98 Jämför 4 § 3 p. och 5 § FRL. Se också 9 § FRL angående förmånsordningen. 
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att uthyraren ska bli pressad att uppfylla sina förpliktelser enligt avtalet. Dessutom skyddas 

nyttjanderättsinnehavaren från att uthyrarens borgenärer tar egendomen i anspråk för sina 

fordringar i händelse av uthyrarens konkurs. I och med kundens panträtt kan kunden också 

förmå uthyraren att prestera andra förpliktelser än endast tillhandahållandet av egendomen. 

Exempel på sådana förpliktelser är servicefunktioner som parterna har avtalat att uthyraren ska 

utföra på den uthyrda egendomen. Det finns däremot ett vanligare sätt att leasa ut egendom, 

dvs. genom så kallad finansiell leasing. Egendomen säljs först från den ursprungliga 

uthyraren/säljaren till en kreditgivare. Kreditgivaren betalar säljaren kontant och driver sedan 

in hyran från nyttjanderättsinnehavaren av egendomen. Säljaren får därmed betalt direkt för 

egendomen med avdrag för kreditgivarens avgifter. Kreditgivaren har återtagandeförbehåll i 

egendomen, som säkerhet för det fall nyttjanderättsinnehavaren inte betalar hyran. Panten är 

en handpanträtt genom vilken panträttsinnehavaren åtnjuter sakrättsligt skydd både gentemot 

ny förvärvare av pantobjektet och i händelse av exekutiv försäljning på grund av pantobjektets 

ägares konkurs.99 

4.8 Sammanfattande kommentar 

Kapitel 3 har behandlat förhållandet mellan det ömsesidiga avtalet och köparens förpliktelse 

att betala. Det finns ett värde i det ömsesidiga avtalet i och med att köparen är bunden att 

prestera ett belopp till säljaren. Köparen kan vara förpliktad att betala på grund av det 

ömsesidiga avtalet. Huruvida betalningsförpliktelsen i det ömsesidiga avtalet kan anses vara 

ensidig och därmed utgöra ett skuldebrev per se finns inget tydligt svar på, men att köparens 

invändningsrätt, angående exempelvis hävning och fel i vara/tjänst, består i vilket fall som 

helst, framgår av 1 § SkbrL. Samma lagrum ger däremot möjligheten att avtala bort 

invändningsrätten. Detsamma gäller vid accept och utställande av växel, vilket 1 § SkbrL också 

är tillämplig på. Det finns alltså en presumtion om att köparens invändningsrätt ska bestå vid 

ingånget skuldebrev eller accept av växel. Parterna måste således tydligt avtala bort köparens 

möjlighet att kunna invända mot att behöva betala, med grund i att leverantören inte har 

presterat sin del av avtalet. 

 

  

                                                
99 Håstad, 2007 ss. 429–439. 
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5 Analys 

5.1 Inledning 

Analysen är indelad i olika avsnitt, som i följande ordning behandlar ämnena Köprättslig 

placering av funktionsförsäljning de lege lata och de lege ferenda, Förutsättningar för ett 

inneboende värde, Funktionsavtalet och ett avslutande kapitel om Förändringar som behövs 

för att stärka kreditsäkerheten i funktionsavtal. 

5.2 Köprättslig placering av funktionsförsäljning de lege lata och de lege 

ferenda 

Inom nuvarande köprättsliga reglering finns för konsumenter två lagar att navigera mellan, 

nämligen konsumentköplagen och konsumenttjänstlagen. Av kapitel 3 ovan framgår att 

konsumentköplagen endast avser försäljning av varor. Funktionsavtalet såsom det är formulerat 

i Bilaga 1 innehåller inte i något avseende försäljning av varor, varför tillämpning av 

konsumentköplagen inte kan vara tillämplig, inte ens analogt. Samma sak gäller köplagens 

tillämpning i avtalsförhållanden mellan näringsidkare.100  

Funktionsavtalet består dels av att lös egendom installeras hos köparen med 

återtagandeförbehåll med anledning av att avtalet löper ut på grund av uppsägning, se 4, 6 och 

7 §§ i Funktionsavtalet i Bilaga 1, dels av kundens panträtt i den lösa egendomen enligt 9 § i 

Bilaga 1, dels av betalningsarrangemanget i form av en växelförbindelse, se 2 § i Bilaga 1. 

Betalningen är ersättning för leverans av Funktionen enligt 1 § i Bilaga 1. 

Av uppräkningen i föregående stycke är det endast den sistnämnda funktionen som är 

föremål för köp i funktionsavtalet. De övriga beståndsdelarna i funktionsavtalet utgörs antingen 

av nyttjanderätt till lös egendom, för vilket det inte finns någon lagstiftning kring i dagsläget, 

panträtt i lös egendom och till sist av en växelförbindelse. Funktionen däremot kan beskrivas 

som ett resultat som delvis förutsätter den lösa egendomens existens men även ett 

serviceåtagande av funktionssäljaren.101 Konsumentköplagen är som tidigare nämnt tillämplig 

på arbeten på fast egendom. Med tanke på nuvarande uppdelning av tjänster, såsom 

hemstädning, tvätt av kläder och luftavfuktning inom konsumenttjänstlagens 

tillämpningsområde och tjänster såsom rådgivning och utbildning utanför lagens 

                                                
100 Se avsnitt 3.1. 
101 Se kapitel 2. 
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tillämpningsområde, torde köp av en funktion anses tillhöra konsumenttjänstlagens 

tillämpningsområde.102 Argument härför är exempelvis att för att utföra städning och 

luftavfuktning, som ju utan tvekan lagen är tillämplig på, viss utrustning behöver användas. 

För städning kan dammsugare behöva kopplas in i eluttag och för avfuktning av en 

vattenskadad vägg installeras tillfälligt en avfuktare i kundens bostad. Ingen av dessa lösa 

egendomar övergår i kundens ägo, lika lite som äganderätten till pantobjektet enligt 

funktionsavtalet övergår till panthavaren. Enligt min mening kan användandet av lös egendom 

för att säljaren ska utföra en tjänst eller för att åstadkomma ett resultat/en funktion inte skiljas 

åt i köprättsligt hänseende. 

Som motargument, till att konsumenttjänstlagen är eller åtminstone till varför den inte 

bör vara tillämplig på funktionsförsäljning, kan hävdas att funktionsavtalet innehåller så 

mycket mer än bara utförandet av en tjänst. Funktionsavtalet skiljer sig väsentligt från ett 

vanligt tjänsteavtal i och med att funktionen i hög utsträckning är beroende av den lösa 

egendomen och inte av att en tjänst utförs i vanlig bemärkelse. Vidare innehåller 

konsumenttjänstlagen regler som enligt deras syfte ska balansera förhållandet mellan 

näringsidkaren och konsumenten och som särskilt ska stärka konsumentens rätt enligt avtalet. 

I och med att funktionsavtalet innehåller väsentligen andra avtalsvillkor än det traditionella 

tjänsteavtalet, såsom konsumentens panträtt i den lösa egendomen, till fördel för konsumenten, 

är förhållandet mellan näringsidkaren och konsumenten annorlunda i förhållande till de avtal 

som konsumenttjänstlagen syftar till att reglera. Enligt funktionsavtalet har konsumenten 

besittning av relativt värdefull utrustning i förhållande till funktionens värde. Så är även fallet 

vid leasing av exempelvis en bil, men en stor skillnad är att funktionssäljaren vill kunna 

återanvända, återvinna och utveckla sin utrustning som ett led i verksamhetens interna cirkulära 

ekonomi. Leasinggivaren har inte såsom marknaden ser ut idag samma intresse av att låta 

leasingbilen cirkulera. På grund därav vill jag också hävda att regeln i 30 § 

konsumentkreditlagen som förbjuder en näringsidkare att mottaga en växel från en konsument 

avseende ett avbetalningsköp, möjligen bör ses över i och med att nya affärsmodeller såsom 

funktionsförsäljning ger nya förutsättningar för en förändrad balans i konsumentavtal.  

Vid funktionsförsäljning näringsidkare emellan är placeringen av funktionsförsäljning 

enklare än i konsumentförhållanden. Som tidigare nämnt är köplagen knappast tillämplig och 

med avseende på tjänster så saknas det en motsvarande lag till konsumenttjänstlagen för 

                                                
102 Se avsnitt 3.1. 
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näringsidkare. Det kan konstateras att avtalsfriheten är större mellan näringsidkare vilket 

underlättar sådana upplägg för kreditgivning som funktionsförsäljning erbjuder. 

Funktionsförsäljning får emellertid ändå anses vara en tjänst även mellan näringsidkare. 

Dessutom ska nämnas att konsumenttjänstlagen är analogt tillämplig på avtal mellan 

näringsidkare i det fall avtalet saknar reglering i något avseende. 

5.3 Förutsättningar för ett inneboende värde 

Vad krävs för att ett avtal innehållandes en framtida ström av betalningar ska ha ett inneboende 

värde likt guld och fast egendom? Betalningsströmmen från funktionsköparen är i ett 

traditionellt avtal beroende av funktionsköparens invändningsrätt. Köparen kommer 

följaktligen vägra att betala om densamma inte erhåller den avtalade motprestationen av 

funktionssäljaren. Däri ligger risken att betalningsströmmen trots att den i grund och botten är 

utlovad under avtalsperioden kan komma att avslutas i förtid eller utebli under kortare perioder 

beroende av funktionssäljarens handlingar och funktionsköparens betalningsförmåga.  

Avgörande för värdet av betalningsströmmen är således att den görs oberoende av dessa 

invändningar. Det låter sig emellertid inte göras utan att funktionsköparen kompenseras på 

något sätt, eftersom balansen i avtalet skulle rubbas avsevärt om invändningsrätten 

förbehållslöst faller bort för funktionsköparen. I funktionsavtalet i Bilaga 1 har därför 

funktionsköparen kompenserats genom handpant i den lösa egendomen som krävs för 

tillhandahållandet av funktionen. För att balansen ska kvarstå i jämförelse med ett traditionellt 

köpeavtal krävs det att den lösa egendomen betingar ett visst värde, gärna högre än 

betalningsströmmarna de närmsta åren. Därmed kan betalningsströmmen läggas över i en 

växelförbindelse ställd till en kreditgivare med funktionssäljaren som trassent. I och med att 

växeln är ovillkorad kan trassenten erhålla ett högre belopp än vad som annars hade varit 

möjligt vid exempelvis kredit med företagshypotek som säkerhet.  

5.4 Den attraktivaste kreditformen 

Ovan, se avsnitt 4.5, har företagshypoteket beskrivits och det framkommer att detsamma utgör 

en i jämförelse med växel, factoring och leasing osäker säkerhet på grund av att den 

underliggande lösa egendomen som företagsinteckningen baseras på kan överlåtas och 

pantsättas, varpå hypoteket minskar i värde. Således kan säljaren som har avtal med 

kreditgivaren räkna med en lägre kredit än vid användning av de andra säkerheterna.  
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Vidare är factoring inte heller att föredra, eftersom kreditgivaren normalt inte ger 

säljaren kredit utan att kreditgivaren har fått bekräftelse på att kredittagaren har levererat varan 

eller tjänsten som är kopplad till respektive faktura som är föremål för factoring.  

 Genom leasing föreligger i och för sig en värdefull säkerhet i form av pant i 

leasingobjektet. Det är emellertid inte heller här önskvärt att inskränka köparens 

invändningsrätt gentemot säljaren utan att vågskålen tippar över gravt till säljarens fördel i 

avtalsförhållandet. 

 Den enligt mig bästa lösningen är slutligen att erbjuda köparen handpant i egendomen 

vilket möjliggör för köparen att invända mot säljaren med panträtten som påtryckningsmedel, 

för att förmå säljaren att utföra sina förpliktelser enligt funktionsavtalet, jämför 2 och 9 §§ i 

Bilaga 1. Vidare kan köparen inte invända på grund av exempelvis utebliven leverans, hävning, 

eller fel i vara gentemot kreditgivaren, vilket stärker växelns betydelse som säkerhetsunderlag. 

Växelförbindelsen innebär att funktionsköparen har en ensidig förpliktelse att erlägga betalning 

månatligen till kreditgivaren under samma period som funktionsavtalet löper. Innan 

funktionssäljaren har levererat egendomen är funktionssäljaren emellertid förpliktad att märka 

den lösa egendomen för att funktionssäljaren ska erhålla sakrättsligt skydd för pantobjektet 

redan före leverans. I och med att funktionsköparen erhåller sakrättsligt skyddad panträtt i 

pantobjektet och växelförbindelsen därmed aktualiseras, kan kreditgivaren, istället för ett 

mindre inledande lån utan säkerhet, tack vare den nu beskrivna konstellationen erbjuda 

funktionssäljaren ett tämligen högt kreditbelopp jämfört med alternativa kreditlösningar. 

Funktionssäljaren har på grund av ovan beskrivna upplägg större möjlighet att finansiera sin 

verksamhet i ett tidigt skede, genom att utnyttja den betalningsström av framtida intäkter som 

funktionsavtalet innehåller. 

5.5 Förändringar som behövs för att stärka kreditsäkerheten i funktionsavtal 

Det skulle underlätta för kreditgivningen med funktionsavtal som säkerhet om 

funktionsförsäljning med liknande konstellation som jag har föreslagit i Bilaga 1 erkändes som 

ett eget köpslag jämte varor och tjänster. En sådan uppdelning mellan de tre affärsmodellerna 

skulle med fördel ställa krav på värdet av den lösa egendomen som pantsätts enligt 

funktionsavtalet och tack vare det låta köparens invändningsrätt avseende det bakomliggande 

funktionsavtalet falla bort gentemot kreditgivaren men bestå gentemot säljaren. Slutligen vore 

det, som jag har nämnt tidigare, även önskvärt att se över begränsningarna i 30 § 

konsumentkreditlagen för att underlätta finansieringen av funktionssäljande bolag. 
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6 Slutsats 

Jag har härmed försökt bidra med förslag till hur bolag med funktionsförsäljning som 

affärsmodell kan finansiera sin verksamhet i ett tidigt skede när de inte kan erbjuda några 

traditionella kreditsäkerheter. På grund av att funktionsförsäljning kräver ett relativt stort 

startkapital i förhållande till de intäkter som strömmar in under lång tid och det krävs mycket 

arbete innan affärsmodellen genererar vinst behövs det någon form av finansiering. Det finns 

emellertid möjlighet att dra nytta av de långa avtalstiderna och framtida intäktsströmmar. 

Angående avtal näringsidkare emellan kan de framtida intäkterna belånas genom att 

kreditgivaren erhåller en växelförbindelse för vilken funktionsköparen avsäger sig från sin 

invändningsrätt avseende det bakomliggande funktionsavtalet. Som kompensation för 

avsägande av invändningsrätten tar funktionsköparen utrustning som pant. Som förutsättning 

för att en funktionsköpare ska förväntas acceptera en växelförbindelse måste utrustningen ha 

ett värde som motsvarar växelbeloppet. Angående konsumentförhållanden är detta upplägg inte 

möjligt förnärvarande, eftersom en näringsidkare är förbjuden att ta emot en växel av en 

konsument såsom accept av ett avbetalningsköp. Funktionsförsäljning innebär nya möjligheter 

i jämförelse med de traditionella varu- och tjänsteköpen, att belåna framtida intäkter och på så 

sätt underlätta tillväxten i bolag som erbjuder funktionsförsäljning. 

Vidare har det framgått att funktionsförsäljning har flera positiva effekter såsom 

hållbarhetsfrämjande och verksamhetsinterna cirkulära ekonomier som bidrar till att 

effektivisera användningen av resurser. För att främja funktionsförsäljning som affärsmodell 

bör viss lagstiftning ses över, se under kapitel 5, för att underlätta finansieringen av sådana 

verksamheter. 

Funktionsförsäljning har åtminstone 20 år bakom sig men är fortfarande tämligen okänd 

som affärsmodell. Den pågående klimatomställningen kräver emellertid att vi tänker om 

angående vårt sätt att konsumera och då krävs också rättsliga förutsättningar för att möjliggöra 

och främja en sådan utveckling. Jag gör inget anspråk på att mina förslag är färdiga att användas 

i praktiken. Jag vill däremot inspirera till ytterligare forskning kring funktionsförsäljning och 

kreditlösningar med funktionsavtal som säkerhetsunderlag, till gagn för kreditmarknaden. 
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Bilaga 1 - Funktionsavtal 

 

Parter 

Detta avtal (”Funktionsavtalet”) har slutits mellan  

Funktionssäljare AB vidare kallad ”Leverantör”, ”Leverantören” eller ”Leverantörens”  

och  

Kent Sumenth vidare kallad ”Konsument”, ”Konsumenten” eller ”Konsumentens”. 

 

Omfattning 

1 § Leverantören förbinder sig att till Konsumenten leverera den i Bilaga X103 

specificerade funktionen (”Funktionen”).  

 

Bilaga 1 innehåller också närmare villkor om eventuella förändringar av funktionen 

som Konsumenten och Leverantören kan göra under pågående avtalsperiod. 

 

Betalning 

2 § I samband med undertecknande av Funktionsavtalet ska Konsumenten också 

acceptera den bilagda växeln (”Växelförbindelsen”).104 

 

3 § Betalning för Funktionen görs med befriande verkan genom att Konsumenten erlägger 

det månatliga beloppet som framgår av den till Funktionsavtalet hänförda 

Växelförbindelsen. I Växelförbindelsen finns också villkor om hur och när betalning 

ska ske. 

 

4 § Konsumenten har endast invändningsrätt med anledning av funktionsköpet gentemot 

Leverantören. Samma invändningsrätt kan inte åberopas gentemot Kreditgivaren. 

 

  

                                                
103 Endast exempelbilaga. 
104 Växelförbindelsen är de facto inte en bilaga i uppsatsen utan ingår som exempel i Funktionsavtalet. 
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Avtalstid 

5 § Avtalet är bindande i fem år från och med startdatum för Funktionen. Avtalet förlängs 

sedan med ett år i taget. 

  

6 § Konsumenten ska, om denne inte längre vill erhålla funktionen, säga upp avtalet 

senast 30 dagar innan pågående avtalsperiod löper ut. Om Konsumenten inte säger 

upp avtalet i tid förlängs avtalet ytterligare ett år.  

Näringsidkaren är skyldig att senast en kalendermånad innan tidsfristen för 

uppsägning ovan löper ut, påminna kunden om att en ny avtalsperiod börjar löpa om 

kunden inte säger upp avtalet i tid.105  

 

Egendom 

7 § Leverantören åtar sig att installera behövlig utrustning (”Utrustning”, ”Utrustningen”) 

i Konsumentens bostad, fordon eller i annan Konsumenten tillhörande egendom för 

att möjliggöra leverans av Funktionen till Konsumenten. Utrustningen är specificerad 

i Bilaga 1. 

 

8 § Leverantören förbehåller sig rätten att återtaga den egendom som Leverantören har 

installerat hos Konsumenten i det fall villkoren i 9 § uppfylls eller om avtalet sägs upp 

enligt 6 §. 

 

9 § Om Konsumenten flyttar från den bostad där Leverantören har installerat Utrustning 

som är nödvändig för Funktionens fullgörande ska meddelande om flytt göras 30 

dagar innan Konsumentens äganderätt eller nyttjanderätt av bostaden övergår till 

någon annan än Konsumenten. Konsumenten ska också bereda Leverantören tillfälle 

att återta Utrustningen innan ägande- eller nyttjanderätten till bostaden övergår. 

 

  

                                                
105 Jämför 3 § lag (2014:1449) om konsumentskydd vid automatisk avtalsförlängning. Enligt lagen om 

automatisk förlängning av konsumenttjänstavtal får avtalet endast förlängas tre månader i taget, annars krävs 

påminnelse en månad innan avtalet måste sägas upp. 

 



 

46 

10 § Om Konsumenten flyttar enligt förutsättningarna i 9 § är Leverantören berättigad att 

sälja vidare Funktionsavtalet till förvärvaren av bostaden. Vid en sådan överlåtelse 

ska Leverantören till Kreditgivaren erlägga ett penningbelopp motsvarande 

Konsumentens kvarvarande skuld gentemot Kreditgivaren.  

 

Panträtt i egendom 

11 § Konsumenten åtnjuter handpant i Utrustningen som avses i 7 §. Handpant erhålles 

genom undertecknande av Funktionsavtalet och genom att Leverantören är förpliktad 

att märka den Utrustning som ska levereras, med Konsumentens namn och 

kontaktuppgifter, till dess Utrustningen är i Konsumentens besittning. Av märkningen 

ska det klart framgå vem som har handpanträtt i egendomen. 

 

12 § Handpanten kan innehållas av Konsumenten som säkerhet för händelser som avses i 

18, 19, 20 och 21 §§. 

 

Konsumentens vårdplikt 

13 § Om funktionen som Leverantören tillhandahåller försämras på grund av en skada som 

uppstått på Utrustningen på grund av Konsumentens uppsåtliga eller grovt vårdslösa 

handlande ska återställande av Utrustningens skick ske på Konsumentens bekostnad. 

I det fall den skadade Utrustningen består av egendom som Leverantören ska byta ut i 

på förhand bestämda intervaller, kan Konsumenten välja att tåla försämringen av 

funktionen till dess egendomen byts ut enligt avtalad rutin. 

 

Underhåll 

14 § Vid behov måste Leverantören genomföra underhåll på Utrustningen som är 

installerad hos Konsumenten för att säkerställa leverans av Funktionen. Konsumenten 

ska därför ge Leverantören tillträde till den plats där Utrustningen är installerad för att 

Leverantören ska kunna utföra det underhåll som krävs för att hålla sin del av Avtalet. 
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15 § Leverantören ska även beredas tillfälle att, vid behov, en gång per år uppgradera 

Utrustningen, utan att detta krävs för att kunna leverera Funktionen till Konsumenten. 

Behovet av en sådan Uppgradering grundar sig på energi- och kostnadsbesparande 

skäl. Exempel på sådan uppgradering är energisparande åtgärder och ändringar till 

förmån för Utrustningens kompatibilitet till ny teknik och material. 

 

Driftkostnader 

16 § Leverantören åtar sig att stå för driftkostnaderna som Utrustningen medför på grund 

av el- och vattenförbrukning.106 

 

Förändringar 

17 § Konsumenten har rätt att under pågående funktionsavtal ändra kraven för funktionen 

enligt Bilaga 1. Sådana förändringar av funktionsavtalet sker genom 

överenskommelse av ett nytt funktionsavtal med nya villkor för funktionen. 

Leverantören har rätt att ändra priset beroende på de nya villkoren och har även rätt 

att vägra ändringar under pågående avtalstid.  

 

Leverantörens dröjsmål 

18 § Leverantören är i dröjsmål om Leverantören på den avtalade leveransdagen inte har 

installerat Utrustningen och inte heller har påbörjat att leverera Funktionen. På grund 

av Leverantörens dröjsmål ska Leverantören ersätta Konsumenten för varje dag som 

dröjsmål föreligger, med ett belopp motsvarande 1/20 av månadsavgiften enligt 

Växelförbindelsen och Bilaga 1.  

 

Leverantörens konkurs 

19 § Vid Leverantörens eventuella konkurs har Konsumenten rätt att behålla handpantsatt 

egendom som säkerhet för fordringar gentemot Leverantören. 

 

  

                                                
106 Beroende på vad för slag av funktion som erbjuds, kan det innebära en vinst för både kunden och 

funktionssäljaren att funktionssäljaren tar hand om exempelvis elkostnaderna. Incitament ges då till 

funktionssäljaren att anpassa utrustningen så att driftkostnaderna minskar och mervärde kan intjänas genom att 

det uppstår en mellanskillnad som sparas in i jämförelse med den tidigare elförbrukningen samtidigt som 

kunden också betalar mindre är den tidigare driftkostnaden. 
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Nöjdhetsgaranti 

20 § Funktionen anses vara levererad och avtalsenlig om resultatet av Funktionen 

motsvarar Konsumentens förväntningar till minst 75 %. 

 

Hävning 

21 § Om konsumenten häver avtalet har Konsumenten rätt att behålla handpanten till dess 

Leverantören har, för Konsumentens räkning, med befriande verkan genom betalning 

eller kvittning löst Konsumentens fordran enligt Växelförbindelsen. 

 


