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Sammanfattning 
Abstract 
It has become fairly common for a company to outsource one or several of its logistic activities to a 
party separate from the business of the company itself. Since the original agreement usually 
involves two parties, the seller and the buyer, the logistics company is called the third party. The 
relationship between the outsourcing company and the third party varies in form and in depth but 
can sometimes be very close, almost to be considered a joint venture. When the co-operation 
between the two parties includes more than just one separate logistic service and the third party 
adapts its business to a certain extent to his principals needs, it constitutes third party logistics. 
 
If the logistics company, or a party employed by it, becomes insolvent when having the entrusted 
goods in his possession questions may arise concerning the right to the property. The company in 
bankruptcy in most cases has no claims of its own to the property. It is normally the creditors of 
the insolvent party who claim that the property ought to be a part of the bankrupt’s estate. 
According to the principal rule the owner of property always has the right to separation of his 
property. There are however several cases when this right of separation is set aside to protect other 
interests. 
 
The goods kept by the third party are very often homogenous products since one of the advantages 
of engaging a third party is connected to large-scale transportation or large-scale stock-keeping. In 
such a situation the goods can be mixed with similar goods for practical reasons. When the owner 
has the ability of identifying his goods among the others by presenting a mark or a separate 
container in which his goods are placed his right to separation remains. However, if he doesn’t 
have the ability to do so he loses that right and is left with nothing but a right to claim a certain 



 

value in the bankruptcy. This often means the same thing as being left with nothing. 
 
The logistics business has developed into consisting of more than traditional logistic activities such 
as for example transportation. A third party logistics company often takes part in the packaging or 
distribution process. This way the third party sometimes becomes a part of the manufacturing 
chain. This has lead to another situation in which the original owner of the goods may lose his 
right to the goods. In spite of having contributed with all the material and instructions to 
manufacture a product, the principal may lose his right to the goods if they are transformed to 
such a large extent that they can be seen as something completely different from the material given 
at first. Even when the two parties have agreed that the right to the final product should be given 
to the original owner of the material the conflict might anyhow remain between him and the third 
party’s creditors. 
 
These issues involving creditors’ claims are implied by force. Therefore there is usually no way for 
the outsourcing company to protect itself against them by means of a contract. One of the objects of 
this dissertation is to shed light upon these problems. Another object of my work is to map out the 
current legislation and precedent in order to evaluate it to see how well it serves its purposes.  
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DEL I 

 

1 Inledning 
 

 

1.1 Bakgrund 
 

1.1.1 Tredjepartslogistik 

 

I alla tillverkningsföretag ingår transport och lagring som två moment i verksamheten.1 

Det har med tiden blivit vanligt att företag anlitar en utomstående part för att utföra 

dessa tjänster. Vissa former av sådant samarbete går under benämningen 

tredjepartslogistik. Tredjepartslogistik kan definieras på olika sätt. Inom logistiken 

avses med begreppet ett samarbete mellan huvudföretaget och en tredjepartslogistiker, 

vilket sträcker sig över en längre tid samt innefattar något mer än bara en enstaka tjänst 

såsom exempelvis lagring av varor. När det gäller transporttjänster avses för det mesta 

inte heller de fall då transportföretaget transporterar varor utifrån egna tidtabeller, utan 

avtalsförhållandet bör innefatta någon form av anpassning till huvudföretagets 

önskemål. Jag har i min uppsats valt att tillämpa begreppet i en vid bemärkelse och 

kommer därför inte att ta någon större hänsyn till krav på att avtalsförhållandet skall 

vara under viss tid eller att en hög grad av anpassning till huvudföretaget skall vara för 

handen. Jag är medveten om att min definition inte fullt ut stämmer överens med den 

definition som är gängse inom logistiken, men använder ändå denna för att kunna 

belysa de juridiska problem som kan uppstå inom all logistik där en tredje part är 

involverad. Det innebär att min uppsats, utöver förhållanden som bygger på 

tredjepartslogistikkontrakt, så kallade TPL-kontrakt, kommer att behandla samarbeten 

som grundas på andra former av logistikavtal. Ett sådant avtal, vilket även kommer att 

beröras, är det nordiska standardavtalet för speditörer, NSAB 2000.  

 

                                                        
1 Ett undantag är s k JIT, Just-in-time-transporter, då lagerhållningen är minimal eller helt ersätts av 
planering så att tillverkning sker i takt med omedelbar leverans till köparen. 
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Jag definierar tredjepartslogistik som: 

 

Ett avtalsförhållande mellan en part, huvudföretaget, och en annan part, 

tredjepartslogistikern där huvudföretaget anlitar tredjepartslogistikern för att utföra 

logistiktjänster åt huvudföretaget. Avtalsförhållandet präglas av att egendom som är 

placerad hos tredjepartslogistikern eller av denne anlitad part aldrig är ägd av någon 

av dessa samt att egendomen är avsedd att transporteras vidare till en slutlig ägare 

(kunden) utan att dessförinnan skickas till huvudföretaget. Avtalsförhållandet bygger på 

ett skriftligt kontrakt. 

 

Partsförhållandena i situationer som de beskrivna kan vara komplicerade och innefatta 

fler än de tre parterna; huvudföretaget, tredjepartslogistikern och den slutliga kunden. 

Det är exempelvis vanligt att tredjepartslogistikern har ett huvudansvar och därmed 

ansvarar för många olika aktiviteter såsom slutförande av produktion, lagring, 

paketering, etikettering, transport, försäkring och distribution, för vilka han anlitar ett 

antal andra aktörer. För enkelhetens skull utgår jag från en grundmodell där tre parter 

utgör basen för min analys. 

 

1.1.2 Problemet att bevara separationsrätten 

 

I det fall tredjepartslogistikern eller av honom anlitad part går i konkurs eller utsätts för 

utmätning kan äganderättsliga problem uppstå. Med hänsyn till att vissa varor lagras i 

stor skala hos den tredje parten (antingen tredjepartslogistikern eller av honom anlitad 

lagerförare) kommer egendomen ofta att sammanblandas med likartad egendom 

tillhörig något annat företag än huvudföretaget (vilket, liksom huvudföretaget, anlitat 

lagerföraren). Det är även möjligt att egendom som tredjepartslogistikern tagit emot för 

huvudföretagets räkning sammanblandas med tredjepartslogistikerns egen egendom. 

Om tredjepartslogistikern skulle komma på obestånd, väcks separationsrättsliga frågor i 

anknytning till att egendomen sammanblandats.  

 

 

 



 

 3

 

1.1.3 Omvandlingsproblemet 

 

Eftersom en stor del av tillverkningsprocessen för vissa varor numera utgörs av 

exempelvis paketering och distribution dyker frågan upp var gränsen går för att varan 

skall anses så omvandlad att den ingår i tredjepartslogistikerns (eller av denne anlitad 

parts) egendomsmassa och därmed är tillgänglig för utmätning för dennes skulder 

respektive ingår i dennes konkursbo. Eftersom denna uppsats i första hand behandlar 

förhållanden som grundas på skriftliga kontrakt kommer jag att förutsätta att parterna 

avtalat sinsemellan om att äganderätten till den slutliga produkten skall tillfalla 

huvudföretaget. Därmed begränsar jag mig till situationen då tredjepartslogistikerns 

(eller av denne anlitad parts) borgenärer framställer krav om att den slutliga produkten 

skall ingå i konkursboet. Omvandlingsproblemet blir aktuellt främst för vissa former av 

produkter. Det kan vara den sortens varor där det är svårt att dra en gräns mellan vad 

som utgör produkten och vad som istället utgör förpackningen varan ligger i men även 

den sortens varor som lämpar sig för sammanfogande i ett sent skede i transportkedjan. 

Många produkter tar mindre plats, och orsakar därmed lägre lagerkostnader, om de inte 

är sammansatta på det sätt som de är när de presenteras till försäljning i butik. Ett 

exempel på sådana varor är möbler som lagras och transporteras i delar. 

 

1.1.4 Kreditgivarens dolda risk 

 

Företagshypotek utgör en av de vanligaste formerna av säkerhet för företagskrediter. 

Kreditgivaren lämnar ofta kredit efter granskning av den kreditsökandes räkenskaper. I 

dagsläget finns inga krav på att notering i företagets balansräkning skall finnas för att 

visa att egendomen är placerad hos en tredje part. Det innebär att möjligheten finns att 

kreditgivaren omedvetet tar en risk då denne lämnar kredit till ett företag vars egendom 

placerats hos en tredje part genom tredjepartslogistik. Risken består framförallt i en risk 

för att egendomen inte kan tas i anspråk för betalning av kreditgivarens fordran 

eftersom huvudföretaget förlorat den sakrättsliga äganderätten, på grund av någon av de 

problemsituationer som beskrivits ovan, d v s sammanblandning eller omvandling. 
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1.2 Problemformulering 
 

Vad kommer att ske om egendomen är sammanblandad med annan liknande egendom? 

Vilken äganderättslig bedömning bör göras beträffande egendom som genom 

bearbetning omvandlas hos tredjepartslogistikern på uppdrag av huvudföretaget? Jag 

frågar mig vidare om denna utlokalisering av egendom är tillräckligt synlig för den 

kreditgivare som granskar det sökande företagets balansräkning eller om det finns 

anledning att synliggöra den tredjepartslogistiska lösningen i företagets räkenskaper.  

 

 

1.3 Syften 
 

Mitt syfte är att söka finna hur vissa risker, relaterade till konkurs eller utmätning hos 

den tredje parten i ett tredjepartslogistiskt samarbete, kan bedömas. När mer än ett 

alternativ till bedömning står att finna, har jag även för avsikt att visa läsaren vilket av 

dessa jag anser vara det mest lämpliga samt förklara varför jag anser det vara så. 

 

De risker jag avser att behandla är risken för äganderättsförlust på grund av 

sammanblandning av varorna som huvudföretaget utsätts för vid tredjepartslogistik samt 

risken för äganderättsförlust på grund av varornas omvandling hos den tredje parten. Ett 

av mina syften är att söka finna gränser för hur stor del av produktionsprocessen som 

kan lämnas till logistikföretaget utan att äganderätten till varorna går förlorad på grund 

av att de är så förändrade att de inte längre anses vara desamma. Jag har även 

ambitionen att undersöka huruvida det finns anledning att, i huvudföretagets 

balansräkning, belysa kreditgivarens risk i anledning av huvudföretagets förlust av 

äganderätten på sakrättslig grund. 
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1.4 Ytterligare avgränsningar 
 

Jag kommer att använda mig av min definition av tredjepartslogistik. Därmed ställer jag 

inte några krav på att de situationer jag utgår från skall utgöra tredjepartslogistik i dess 

egentliga mening. I vissa fall kommer jag att peka på några av de mer komplicerade 

situationerna där fler än tre parter är inblandade, för att visa hur partsförhållandena kan 

variera, men i första hand håller jag mig till ett scenario där tre parter är involverade. 

 

Eftersom de parter som är inblandade normalt sett är företag, kommer uppsatsen inte att 

beröra de fall då den part jag kallar ”huvudföretaget” är en konsument. 

 

I min uppsats utgår jag från huvudföretaget och de risker huvudföretaget utsätts för. Jag 

behandlar även de risker huvudföretagets kreditgivare tar. Av den anledningen belyser 

jag situationen i första hand ur huvudföretagets samt dess borgenärers perspektiv. Den 

andra sidan av partsförhållandet, det vill säga den tredje parten och dennes borgenärer, 

kommer också att beskrivas men detta görs främst för att belysa de problemsituationer 

som huvudföretaget, och dess borgenärer, kan komma i. 

 

När jag diskuterar redovisningsteori kommer jag i första hand att utgå från regler som är 

skapade i syfte att skydda potentiella kreditgivare, eftersom deras risk är min 

utgångspunkt. Eftersom denna framställning fokuserar på vissa sakrättsliga frågor är det 

redovisningsrättens förmåga att spegla just dessa sakrättsliga förhållanden som blir av 

intresse. Därför förbehåller jag mig rätten att behandla de redovisningsrättsliga 

spörsmålen relativt översiktligt samt beskriva redovisningsteori på ett kortfattat sätt. 

 

Trots att transportområdet är internationellt till sin natur, har jag valt att koncentrera 

mig på svensk och till viss del nordisk rätt, då främst i förhållande till det nordiska 

speditörsavtalet NSAB 2000. Därutöver kommer tysk rätt i någon mån att beröras, men 

i övrigt är uppsatsen koncentrerad till svensk rätt.  
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1.5 Metod  
 

Jag kommer att börja med att redogöra för den lagstiftning och den doktrin som jag 

anser vara vägledande för de sakrättsliga problem jag kommer att behandla. Jag 

kommer även att behandla redovisningsrättslig lagstiftning, främst i form av 

årsredovisningslagen. 

 

Därutöver kommer utvalda rättsfall att refereras samt diskuteras. När jag valt de rättsfall 

jag behandlat har min avsikt varit att framhålla fall där rättsreglernas syften 

framkommer tydligast i domstolens bedömning. Genom att jämföra rättsfall, vilka 

behandlar situationer som är jämförbara med situationer som jag anser kunna 

uppkomma i tredjepartslogistiska förhållanden, skall jag söka finna i vilken riktning 

domstolarnas bedömningar går. Med dessa rättsfall som grund skall jag lägga fram mina 

synpunkter på hur jag anser att de problem som kan uppstå inom tredjepartslogistik kan 

bedömas. I denna analys har jag även ambitionen att, när bedömningen kan göras på fler 

än ett sätt, visa vilket alternativ jag anser bör ges företräde. För att kunna göra detta, 

behöver jag utreda de syften som ligger bakom lagstiftning, allmänna principer såsom 

traditionsprincipen samt domstolarnas avgöranden. Det är dessa syften och hur de bäst 

uppnås som jag sedan kommer att utgå ifrån i mina lämplighetsbedömningar. Jag 

kommer att ställa mig frågan huruvida dessa bakomliggande syften uppfylls på bästa 

sätt genom de lösningar jag framfört beträffande tredjepartslogistikförhållandet. Finns 

det möjligen lika bra – eller till och med bättre – vägar att gå för att uppfylla dessa 

syften? 

 

När jag behandlar redovisningsteori, med dess grundläggande principer i fokus, 

kommer jag att företa en ändamålstolkning av de lagregler där dessa principer kommer 

till uttryck. Som jag nämnt under 1.4 kommer jag att utgå från kreditgivarnas perspektiv 

och jag är medveten om att detta kan påverka resultatet av min analys i detta avsnitt. 
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1.6 Varför jag valde att utreda just dessa problem 
 

De problemsituationer jag valt att behandla exemplifierar olika slag av problem. De kan 

alla aktualiseras om tredjepartslogistikern utsätts för utmätning eller går i konkurs, 

medan denne har hand om huvudföretagets egendom. När det gäller sammanblandning 

av varorna med ett annat huvudföretags varor, eller med tredjepartslogistikerns egen 

egendom, spelar varornas egenskaper i sig en stor roll. Många av de utlokaliserade 

varorna är homogena och kan därför sammanblandas så att det efter 

sammanblandningen inte längre går att skilja varorna från varandra. För att 

huvudföretagets rätt till separation av sin egendom skall bestå, krävs att dess varor går 

att särskilja från de övriga varorna. Detta kan svårligen påverkas av huvudföretaget i 

någon större utsträckning. Vissa produkter lämpar sig helt enkelt för storskalig 

lagerhantering och transport.  

 

Beträffande frågan om legotillverkning, har huvudföretaget en större möjlighet att styra 

över situationen genom avtal. Den problemsituation som kan uppstå i tvist mellan 

huvudföretaget och tredjepartslogistikern är av obligationsrättslig karaktär, varför 

parterna kan komma överens om vem av dem som skall tilldelas äganderätten till den 

slutliga produkten. När detta reglerats genom avtal återstår hur som helst den 

sakrättsliga äganderättsfrågan mellan huvudföretaget och tredjepartslogistikerns 

borgenärer.  

 

Eftersom lagret ingår som omsättningstillgång i huvudföretagets balansräkning, kan den 

risk kreditgivaren tar framstå som närmast osynlig vid kreditgivningstillfället. Med 

tanke på hur vanligt företagshypotek är som säkerhet för krediter till 

tillverkningsföretag, finns det enligt min mening god anledning att söka belysa den 

rättsliga situationen vid ett eventuellt konkursutbrott hos tredjepartslogistikern eller 

exempelvis en lagerhållare som denne anlitat. Min uppfattning är att kreditgivningen 

kan skadas om kreditgivare drabbas av förlust, på grund av att de svävat i ovisshet om 

den risk de tar vid kreditgivning till ett huvudföretag i ett tredjepartslogistikförhållande. 

Om kreditgivarna därmed tvekar inför att lämna kredit till huvudföretag, vilka använder 
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sig av tredjepartslogistik, skulle resultatet av detta kunna bli, att företagen i sin tur 

tvekar att använda sig av denna form av logistisk funktion. 

 

Gemensamt för de problem jag valt att behandla är att de utgör risker för huvudföretaget 

eller dess borgenärer. Karakteristiskt för dessa risker är att de kan te sig otydliga och 

mindre självklara för dessa aktörer vid avtalets ingående. Tredjepartslogistiken är 

tillsammans med andra nätverkslogistiska samarbeten numera vanligt förekommande. 

För många företag innebär de en effektivisering och en kostnadsbesparing. För att söka 

belysa, och i någon mån bidra till medvetenhet om dessa risker, har jag valt att redogöra 

för dem i denna framställning. 

 

1.7 Den tilltänkta läsekretsen  
 

Denna uppsats vänder sig till en läsekrets med grundläggande juridiska kunskaper. 

Därför kommer inte grundläggande juridiska begrepp att förklaras medan begrepp som 

är mer specifika för just detta juridiska område kommer att klargöras för läsaren. För en 

läsekrets med goda juridiska kunskaper kan vissa förklaringar uppfattas som 

överflödiga. Min förklaring till detta är att uppsatsen även vänder sig till läsare med 

logistiska kunskaper vilka har viss juridisk kunskap samt ett intresse för logistikens 

juridiska effekter. Jag förutsätter emellertid inte att läsaren har kunskaper om logistik 

eller outsourcing. Därför förklaras begrepp som rör dessa områden relativt ingående i 

del II. 
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2 Disposition  
 

 

I denna, uppsatsens första del, har jag presenterat förutsättningarna för uppsatsen. 

Härefter följer en grundläggande del som inleds med en genomgång av begrepp och 

definitioner (del II). Denna del innehåller, utöver definitioner, två kapitel vilka ger 

läsaren vissa förutsättningar inför de problem som skall belysas i del III. Först förs en 

kort diskussion om vad som kännetecknar just ett tredjepartslogistiskt partsförhållande, 

samt några exempel på de motiv en part kan ha, när denne väljer att lägga ut sin 

logistikverksamhet på en tredje part (kapitel 4). Min avsikt i detta avsnitt är inte att vara 

uttömmande utan enbart att ta fram några av de fördelar ett sådant beslut kan innebära. 

Därefter följer en kort beskrivning av utmätning respektive konkurs, samt dessas 

bakomliggande syften (kapitel 5). 

 

I nästa del, del III, finns uppsatsens juridiska kärna. I de tre kapitlen (kapitel 6, 7 och 8) 

kartlägger jag mina problemområden utifrån lagstiftning, praxis och doktrin. I vart och 

ett av dessa kapitel försöker jag beskriva de syften som ligger bakom de regler som 

finns på respektive område. Här återfinns även mina egna tankar om hur dessa regler 

skulle kunna tillämpas på situationer som kan uppkomma i ett tredjepartslogistiskt 

samarbete samt, då jag finner det erforderligt, även mina synpunkter på lämpligheten i 

dessa tillämpningar. I samband med att reglernas bakomliggande syften diskuteras söker 

jag dra paralleller till det tredjepartslogistiska avtalsförhållandet. Varje kapitel avslutas 

med ett avsnitt där jag presenterar de slutsatser jag dragit beträffande respektive 

problem. De resonemang som förs i del III leder fram till en avslutande sammanfattning 

av mina slutsatser. I denna del, del IV, kommer endast de slutsatser jag anser vara 

viktigast att belysas. 
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DEL II 
 

 

3 Definitioner  
 

 

 

3.1 Allmänna definitioner och klargöranden 
 

3.1.1 Outsourcing och logistik 
 

Med begreppet logistik avses metoder för styrning och kontroll av materialflödet.2 

Logistikfunktioner omfattar främst verksamheter såsom transport, lagring, in- och 

utleverans och varuhantering.3  

 

Outsourcing definieras av Maurice F Greaver II som: 
 

”the act of transferring some of a company’s recurring internal activities and decision 

rights to outside providers, as set forth in a contract”.4 
 

De kriterier som skall vara uppfyllda för outsourcing enligt denna definition är alltså: 

 

- att en placering företagits hos utomstående part 

- av någon/några av ett företags tidigare internt administrerade aktiviteter (eller 

internt beslutsfattande) 

- som man kommit överens om genom ett kontrakt 

 

Är då tredjepartslogistik en form av outsourcing? Jag hävdar att så är fallet. Ett 

tredjepartslogistikförhållande karakteriseras av en placering av företagets funktioner hos 

en utomstående part. Eftersom ett tredjepartslogistikförhållande är ett djupgående 

                                                        
2 Lumsden sidan 82 
3 Lumsden, sidan 83 
4 Greaver, sidan 253 
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samarbete mellan företaget5 och tredjepartslogistikern, i vilket stora ekonomiska värden 

är inblandade, kan med fog förutsättas att detta sker genom ett skriftligt kontrakt.  

 

En stor del av den logistiska funktionen bygger på ett informationsflöde parterna 

emellan. För att tredjepartlogistikern skall kunna utföra sitt uppdrag på bästa sätt krävs 

att företaget lämnar denne tillträde till en stor del av företagets informationssystem. 

Enligt min uppfattning består därför tredjepartslogistikförhållandet av en outsourcing av 

dels logistikfunktioner såsom transport och lagring, dels av outsourcing av 

beslutsfattande under dessa verksamheter. Exempel på sådana beslut är beslut om 

tidsaspekter eller val av transportmedel. Det gör att tredjepartslogistikern i stor 

utsträckning blir delaktig i företagets verksamhet och planeringen av denna. 
 

3.1.2 Vilka är parterna? 

 

För att ytterligare klargöra vilka parter som ingår i ett tredjepartslogistikförhållande 

skall jag nu definiera dem samt även ge exempel på dels möjliga lösningar som finns 

som alternativ till tredjepartslogistik, dels vilka parter som ingår i de olika 

konstellationerna. 

 

3.1.2.1 Speditören – en annan form av tredje part 

 

Enligt NSAB 2000 kan speditörens arbete omfatta att: 

 

”mot gottgörelse, för annans räkning men i eget namn, ombesörja varuförsändelser och 

i samband därmed stående åtgärder, utföra förtullningsuppdrag, omlastning, lagring 

och försäkring av gods samt vidtaga därmed sammanhängande åtgöranden”6 

 

Hur skiljer sig en speditörs uppdrag från tredjepartslogistikerns? Jag skulle vilja påstå 

att speditören är föregångare till tredjepartslogistikern. Speditörens roll kan variera från 

en roll som enbart förmedlare av transporttjänster till en roll som såväl förmedlare som 

                                                        
5 Tredjepartslogistikförhållandet kan som vi snart skall se bestå i ett avtalsförhållande mellan 
huvudföretaget och tredjepartslogistikern enligt min modell eller ett avtalsförhållande mellan 
tredjepartslogistikern och vad jag valt att kalla den ursprunglige avtalsparten. Med ”företaget” menar jag 
således den som ingått avtal med tredjepartslogistikern, oavsett om det är köparen eller säljaren. 
6 NSAB 2000, 2 § 
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utövande transportör. Därmed är inte sagt att tredjepartslogistikern på något sätt 

kommer att kunna ersätta speditören. Speditören spelar en viktig roll vid enstaka 

uppdrag två parter emellan för exempelvis transportuppdrag från tillverkare till kund. 

En speditör som sysslar med transporter i allmänhet efter egen tidtabell kommer, enligt 

min mening, alltid att fylla sin funktion och anlitas av mindre aktörer som inte vill ingå 

ett samarbete under längre tid med en tredje part.7 I en vidsträckt bemärkelse ligger det 

nära till hands att betrakta tredjepartslogistikförhållandet som ett sorts utvecklat 

speditörsförhållande.  

 

3.1.2.2 Nätverk  

 

Tredjepartslogistikern fungerar som en spindel i nätet genom att utforma 

logistikfunktioner åt sin uppdragsgivare, i samverkan med andra aktörer såsom 

transportörer, försäkringsgivare och lagerhållare. Därför är det nödvändigt att denna 

tredje part innehar den kunskap och de kontakter som krävs för att möjliggöra att 

logistikverksamheten utformas på lämpligaste sätt. När en part genom att koordinera 

olika aktörers tjänster erbjuder ett helt paket med logistiklösningar talar man om 

nätverkslogistik.8 Tredjepartslogistik är således en form av nätverkslogistik precis som 

den är en form av outsourcing. 

 

3.1.2.3 Supply chain management 

 

Idén om att minska kostnaderna för ett företags logistikfunktioner har resulterat i något 

som brukar kallas supply chain management. Konceptet innebär att företaget, med hjälp 

av informationssystem, skall kunna hålla lagernivåerna nere och transportera exakta 

mängder varor vid rätt tidpunkt och därmed skapa effektivitet.  

 

 

 

 

                                                        
7 Lumsden använder även mäklaren som exempel på en aktör som kan jämföras med 
tredjepartslogistikern (sidan 84). Därmed betonar han en grundläggande del i tredjepartslogistikerns 
funktion, nämligen att denne inte nödvändigtvis utför tjänsterna själv utan istället innehar den viktiga 
kunskap som behövs för att utforma den bäst lämpade logistikfunktionen. 
8 Pettersson, sidan 1 
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En definition på supply chain management lyder: 

 

”A network of connected and interdependent organizations mutually and cooperatively 

working together to control, manage, and improve the flow of material and information 

from suppliers to end users”9 

 

Tredjepartslogistikern utgör den part som har det övergripande ansvaret för att 

koordinera olika parter i en ”supply chain” för att, i största möjliga mån, tillfredsställa 

sin uppdragsgivares behov. Tredjepartslogistikern fungerar som en ”spindel i nätet” 

genom att, för sin uppdragsgivare, utforma ändamålsenliga logistiska funktioner i 

samarbete med andra parter på området. Begreppet ”supply chain” används ofta i 

samband med tredjepartslogistik och, som jag uppfattar det, utövar en 

tredjepartslogistiker supply chain management i en av dess former. 

 

3.1.2.4 Enparts-, tvåparts-, tredjeparts- och flerpartslogistik 

 

När en av parterna i det ursprungliga avtalet hanterar den logistiska verksamheten kallas 

det enpartslogistik. Tvåpartslogistik innebär en samverkan kring logistikfunktionerna 

mellan tillverkare och köpare. Tredjepartslogistik10 föreligger alltså när en utomstående 

part, fristående från de ursprungliga avtalsparterna, utför de logistiska tjänsterna. 

Eftersom begreppet tredjepartslogistik använts för många olika samarbeten – även 

samarbeten kring enstaka logistiktjänster har nya begrepp dykt upp för i stort sett 

samma företeelse. Begreppet 4PL, eller fjärdepartslogistik, har registrerats som 

varumärke av Andersen Consulting. Detta begrepp innebär egentligen samma sak som 

begreppet tredjepartslogistik ursprungligen gjorde.11 

 

 

 

                                                        
9 Christopher, sidan 19 
10 Lumsden har valt att använda sig av termen trepartslogistik. Med termen avses samma sak som andra 
författare valt att kalla tredjepartslogistik. Termerna betyder samma sak. Lumsden, s 80 Eftersom det 
engelska begreppet för samarbetet är third party logistics och jag dessutom uppfattar tredjepartslogistik 
som den vanligast förekommande termen inom svensk logistik har jag valt att använda mig av den. 
10 Huvudföretaget i ett tredjepartslogistikförhållande skulle således lika gärna kunna vara köparen av 
varan och man skulle då kunna kalla tillverkaren för ”ursprunglig motpart” – denne är ju köparens 
motpart i det ursprungliga avtalsförhållandet om köp. 
11 www.liu.se/EKI/Logistik/Forskning 
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             En part    Två parter             Tre parter Fyra parter 

 

 

(Bild 1)12  

 

Denna bild förklarar partsförhållandena i några olika konstellationer. 

Informationsmäklaren kan således inneha en helt fristående roll som innebär att denne 

själv inte utför någon logistisk tjänst. Vissa speditörer fungerar på samma sätt endast 

som en fristående spindel i nätet genom att inte själv utföra, utan endast förmedla 

logistiska tjänster.  

 

3.1.2.5 Mina benämningar på parterna 

 

Det tredjepartslogistiska avtalsförhållandet kan bestå i ett avtal mellan 

tredjepartslogistikern och säljaren13 av en vara eller mellan tredjepartslogistikern och 

köparen av varan. Vem som ingår avtal med tredjepartslogistikern beror på vem av de 

                                                        
12 Denna bild är fritt återgiven efter en modell ur Lumsden, sidan 83. 
13 Säljaren skulle kunna vara tillverkaren av varan, om huvudföretaget är ett tillverkningsföretag. 
Huvudföretaget kan emellertid köpa varan från någon annan för att sedan sälja den vidare via 
tredjepartslogistikern. För enkelhetens skull kallar jag honom här för ”säljaren”. 

 
    Tillverkare 

 
    Köpare     Köpare     Köpare 

 
    Köpare 

 
  Tillverkare   Tillverkare    Tillverkare 

 Transportör

Logistik- 
specialist 
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ursprungliga parterna som bär ansvaret för transporten. Eftersom det vanligtvis är 

säljaren som svarar för transporten när godset levereras till köparen, har jag för 

enkelhetens skull valt att betrakta säljaren som avtalspart i tredjepartslogistik-

förhållandet.14 

 

Jag har valt att kalla avtalet mellan huvudföretaget och dennes ursprunglige avtalspart, 

vilket vanligtvis är ett avtal om köp, för det ursprungliga avtalet. Tillverkaren, som 

alltså också ingått avtalet med tredjepartslogistikern, kallar jag huvudföretaget. Det är 

dennes intressen och eventuella risker jag utgår ifrån varför jag finner denna benämning 

lämplig. Tredjepartslogistikern kan som jag tidigare nämnt anlita andra parter för att 

utföra tjänster, ibland i tredjepartslogistikerns namn, ibland i deras eget namn. 

Hursomhelst har jag för enkelhetens skull valt att kalla alla dessa (d v s tredjeparts-

logistikern eller av denne anlitad part) för – kort och gott – tredjepartslogistikern. Först 

när det blir relevant att diskutera skeenden då egendomen är i någon anlitad parts 

besittning och detta i sig är intressant, kommer jag att peka på att det är just en sådan 

part som diskuteras. 

 

3.1.3 Kommission och legobearbetning 

 

3.1.3.1 Kommission  

 

Kommission utgör ett avtal om försäljning eller köp av varor för annans räkning. En 

kommissionär är, enligt lagen om kommission, den som åtagit sig uppdrag att för 

annans räkning men i eget namn försälja eller inköpa varor, värdepapper eller annan lös 

egendom. Den, för vars räkning försäljningen eller inköpet skall ske, kallas 

kommittent.15 

 

 

 

 

                                                        
14 Huvudföretaget i ett tredjepartslogistikförhållande skulle således lika gärna kunna vara köparen av 
varan och man skulle då kunna kalla tillverkaren för ”ursprunglig motpart” – denne är ju köparens 
motpart i det ursprungliga avtalet om köp. I denna framställning är det dock säljaren, vanligtvis betraktad 
som ett tillverkningsföretag, som utgör huvudföretaget. 
15 Lag (1914:45) om kommission, 4 § 
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3.1.3.2 Legobearbetning 

 

Legobearbetning innebär att en beställare (motsvarande huvudföretaget i 

tredjepartslogistikförhållandet, enligt min definition) lägger ut en viss del av 

tillverkningen av en egen produkt på ett utomstående företag, legotagaren. Efter utfört 

arbete returnerar legotagaren erhållet material till beställaren eller sänder det vidare till 

ett tredje företag.16  I kapitel 7 kommer jag att diskutera situationer som kan uppstå då 

TPL-kontraktet innehåller såväl ett logistiskt uppdrag som ett bearbetningsuppdrag.  

 

 

3.2 Vad är tredjepartslogistik? 
 

3.2.1 Vad är tredjepartslogistik enligt den allmänna uppfattningen bland 

logistiker? 

 

Pruth definierar tredjepartslogistik så här: 

 

”Tredjepartslogistik utförs i det samarbete som uppstår när ett tredjepartslogistiskt 

företag utför aktiviteter som efterfrågas av ett företag som köper logistiktjänster. 

Aktiviteterna omfattas av mer än endast enkla transport- eller lagringstjänster. 

Samarbetet skall av aktörerna uppfattas som ett partnerskap, aktörerna skall ha 

gemensamma mål och samarbetet skall ha ett långsiktigt perspektiv.”17 

 

Andra definitioner präglas av ungefär samma kriterier. Genomgående anses det vara av 

vikt att betona tidsaspekten – partsförhållandet måste vara under längre tid än ett 

enstaka transportavtalsförhållande. Utmärkande är även att en funktion skräddarsys 

efter huvudföretagets behov – transporter som utförs efter en fast tidtabell, upprättad av 

transportören, anses av logistiker inte falla under begreppet tredjepartslogistik.  

 

 

 

                                                        
16 Mekanförbundets guide, sidan 67 
17 Pruth, sidan 3 
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Det finns författare som skiljer mellan tredjepartslogistik och så kallade värdeadderande 

tjänster som utförs i samband med de logistiska tjänsterna. Kundhantering, montering 

och återvinning av förpackningsmaterial är exempel på sådana värdeadderande tjänster.  

 

Jag har tidigare konstaterat att tredjepartslogistik innebär en form av outsourcing. 

Förhållandet präglas av att tredjepartslogistikern är en del av ett logistiskt nätverk och 

tredjepartslogistikförhållandet har många likheter med ett speditörsförhållande. Vidare 

bör partsförhållandet innefatta något mer än enkla, enstaka transport- eller 

lagringstjänster samt vara under en längre tid. Vissa menar även att tjänsterna bör vara 

utformade i högre grad efter beställarens behov, än efter rutiner hos den som utför dem. 

 

3.2.2 Min definition av tredjepartslogistik  

 

Min definition av tredjepartslogistik är vidare än den gängse definitionen av begreppet. 

De juridiska problem jag valt att behandla kan uppstå i ett tredjepartslogistikförhållande 

i dess snävare, enligt logistiker korrekta, betydelse likväl som i ett sådant förhållande i 

en vidare betydelse. Därför har jag valt att inte begränsa min uppsats till 

tredjepartslogistikförhållanden som uppfyller alla kriterier enligt det logistiska 

perspektivet. Jag är medveten om att min definition är avvikande och betonar att jag, av 

praktiska skäl, medvetet valt att använda mig av denna definition i min uppsats. 

 

Jag definierar tredjepartslogistik som: 

 

Ett avtalsförhållande mellan en part, huvudföretaget, och en annan part, 

tredjepartslogistikern där huvudföretaget anlitar tredjepartslogistikern för att utföra 

logistiktjänster åt huvudföretaget. Avtalsförhållandet präglas av att egendom som är 

placerad hos logistikern aldrig ägs av denne samt av att egendomen är avsedd att 

transporteras vidare till en slutlig ägare (kunden) utan att dessförinnan skickas till 

huvudföretaget. Avtalsförhållandet bygger på ett skriftligt kontrakt. 
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3.3 Vad kännetecknar partsförhållandet?  
 

3.3.1. Vad är karakteristiskt för partsförhållandet?  

 

Partsförhållandet präglas av långsiktighet och ett ömsesidigt förtroende. Vissa 

tredjepartslogistikförhållanden innebär ett så nära samarbete att det kan jämföras med 

ett joint venture, eller som jag skall diskutera nedan, ett enkelt bolag. Samarbetet bygger 

på utbyte av information och tredjepartslogistikern får ofta del av företagshemlig 

information.18  

 

Tredjepartslogistikförhållandet skiljer sig från andra tredjepartsförhållanden genom att 

det omfattar en systematisk utlokalisering av egendom, där själva placeringen av 

egendomen utgör det huvudsakliga avtalsföremålet. Anledningen till att parterna alls 

ingått ett avtal är att de vill få tillstånd en placering av varor, exempelvis för lagring, 

hos en part som aldrig har för avsikt att bli ägare till egendomen. Som jag tidigare 

beskrivit kan viss makt att fatta beslut om logistikfunktionerna överföras från 

huvudföretaget till tredjepartslogistikern. Därmed innebär ett sådant partsförhållande en 

större närhet än exempelvis ett förhållande mellan huvudföretaget och en speditör. 

 

Enligt min mening skulle denna närhet i form av långsiktighet, gemensamma mål samt 

inblick i och möjlighet till påverkan på varandras verksamheter, kunna bli relevant även 

vid en sakrättslig bedömning av avtalet. Detta hävdar jag kunna bli avgörande för 

bedömningen, även om avtalsförhållandet inte betraktas som ett enkelt bolag! Jag 

återkommer till denna diskussion senare i min framställning i kapitel 7, där jag 

behandlar legotillverkning. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
18 Pruth, sidan 116 
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3.3.2 Ett enkelt bolag? 

 

Tredjepartslogistik som samarbetsform innebär enligt sin snävare definition ett 

långtgående samarbete under en inte alltför obetydlig tid. Om samarbetet innebär att 

parterna gemensamt bedriver verksamhet av ekonomisk natur, kan avtalsförhållandet i 

vissa fall komma att betraktas som ett enkelt bolag. Därmed blir Lagen om 

handelsbolag och enkla bolag tillämplig på avtalsförhållandet.19 Ett enkelt bolag 

föreligger enligt 1:3 denna lag, om två eller flera har avtalat att utöva verksamhet i 

bolag utan att förhållandet dem emellan utgör ett handelsbolag.20 Domstolen har i ett 

flertal fall kommit att betrakta partsförhållanden såsom enkla bolag, trots att parterna 

inte varit medvetna om att de bedrivit verksamhet på det sätt som stadgas i lagen. 

Exempel på konstellationer som kan utgöra enkla bolag är aktieägaravtal, där aktieägare 

gått samman för att påverka bolaget att agera i en viss riktning eller konsortier där flera 

bolag gått samman för att verka i ett projekt, såsom ett brobygge.21 Det är relevant för 

parterna i ett tredjepartslogistiskt samarbete att beakta det faktum att förhållandet kan 

bli betraktat som ett enkelt bolag, eftersom ett flertal frågor därigenom skulle kunna bli 

reglerade i enlighet med denna lag. För enkla bolags räkning innehåller lagen främst 

dispositiva regler, det vill säga regler som får träda åt sidan om parterna avtalat något 

annat sinsemellan.22 Det finns därför god anledning för parterna att beakta lagen, och i 

de fall de anser det vara påkallat, avtala om vad som skall gälla dem emellan. Exempel 

på frågor som regleras i lagen är frågor om preskription för väckande av talan om 

skadestånd mot en annan bolagsman samt frågor om bolagets upplösning. 

 

Denna uppsats kommer dock inte att behandla frågan om det tredjepartslogistiska 

partsförhållandet som ett enkelt bolag. Förutsättningen för denna framställning är att 

parterna inte gemensamt äger varorna och att en upplösning av samarbetet inte kommer 

att resultera i att egendomen skall delas lika mellan parterna, såsom skulle ske vid 

upplösningen av ett enkelt bolag.  

                                                        
19 HBL, 1 kap, 3§  
20 Ett enkelt bolag skiljer sig från ett handelsbolag genom att bildandet av ett handelsbolag kräver 
registrering enligt 1:1, 1 st, HBL 
21 Nial/Johansson, sidan 40 
22 Frågor som rör förhållandet mellan bolaget och dess bundenhet gentemot tredje man är indispositiva 
och kan således inte avtalas bort endast genom ett avtal mellan bolagsmännen (se 4 kap, 5-6  §§ HBL). 
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4 Bakomliggande orsaker till tredjepartslogistik  
 

 

Varför väljer företag att låta en utomstående part ombesörja dess logistiska funktioner? 

De bakomliggande orsakerna, till att ett företag väljer att anlita en tredje part för att 

utföra dess logistikverksamhet, är många och varierande. Först och främst kan det av 

kostnadsskäl finnas fördelar i att samla all verksamhet av ett slag på ett ställe, så kallade 

stordriftsfördelar. Detta gäller i tredjepartslogistikfallet främst för tredjepartslogistikern. 

Hursomhelst blir dessa stordriftsfördelar av värde även för huvudföretaget genom att 

priset för tredjepartslogistikerns tjänster därigenom i flertalet fall blir lägre. 

  

Huvudföretaget kan vinna på att kunna koncentrera sig på sin huvudsakliga verksamhet, 

den så kallade kärnverksamheten, genom att inte behöva lägga kraft på sin logistiska 

verksamhet. Huvudföretaget slipper därutöver ofta undan utvecklingskostnader som 

hänger samman med utformningen av lämpliga logistiska funktioner. För ett 

huvudföretag i ett tredjepartslogistikförhållande uppkommer inte de administrativa 

kostnader vilka annars hade uppkommit om företaget haft en eller flera separata 

avdelningar för att utföra de logistiska tjänsterna. I nära anslutning till 

stordriftsfördelarna finns även specialiseringsfördelar genom att befintlig kunskap 

utnyttjas på bästa möjliga sätt. Logistikföretag har ofta lång erfarenhet av att utföra 

tjänster inom logistik och därför har de kännedom om försäkringar och olika 

transportsätt samt hur väl dessa lämpar sig för transport av olika sorters produkter. 

Tredjepartslogistikern har normalt sett tillgång till god branschkunskap. På så sätt har 

denne större möjligheter än huvudföretaget att välja den bästa medparten för exempelvis 

vidaretransport av varorna.23 Tredjepartslogistikern är, som tidigare nämnts, ofta en del 

av ett logistiskt nätverk, vilket huvudföretaget får del av genom 

tredjepartslogistikförhållandet. Med tanke på den internationella aspekten av logistiken 

finns anledning att ta i beaktande de transaktionskostnader huvudföretaget kan undvika 

genom en tredjepartslogistisk lösning. Det krävs dyrbar tid för att finna den bästa 

logistiklösningen vid gränsöverskridande handel.24 Det handlar helt enkelt om att låta 

varje part göra det den är bäst på. 

                                                        
23 Bragg, sidan 68 
24 Exempel på vad som kan behöva undersökas är tullbestämmelser, regler om införseltillstånd för vissa 
varor samt specifika försäkringsvillkor för olika länder. 
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En ytterligare fördel med tredjepartslogistiska lösningar är den flexibilitet som kan 

uppnås i förhållande till den slutliga kunden.25 Huvudföretaget behöver inte överväga 

lönsamheten av de merkostnader en enstaka köpares beställning skulle skapa i 

förhållande till den intäkt försäljningen skulle resultera i, om huvudföretaget ingått ett 

mer omfattande avtal med en tredje part som ombesörjer all huvudföretagets 

logistikverksamhet. Detta hänger naturligtvis samman med tredjepartslogistikerns 

stordriftsfördelar.  

 

Avslutningsvis finns det fördelar för huvudföretaget att hämta i form av färre – och 

lägre - fasta kostnader i förhållande till de rörliga. Företaget behöver exempelvis inte 

självt äga eller hyra en lagerlokal. Detta leder till en högre likviditet.26 För 

huvudföretaget innebär lägre fasta kostnader även att dess så kallade ”break-even-

point”, kommer att ligga vid en lägre produktionsnivå.27  Därmed blir företaget inte lika 

beroende av konjunkturer eller enskilda kunder. 

 

Som visats ovan finns det ett flertal goda anledningar att placera ett företags 

logistikfunktioner hos en tredje part, oavsett om detta sker i form av ett långsiktigt 

tredjepartslogistikförhållande eller genom en utlokalisering av enstaka logistiktjänster. 

Huvudföretaget kan dra fördel av tredjepartslogistikerns kunskap och erfarenhet såväl i 

ett avtalsförhållande som sträcker sig över flera år som i ett tidsbegränsat avtal om 

exempelvis lagerhållning. De stora kostnadsbesparingarna och de största fördelarna i 

likviditetshänseende finns dock i långsiktiga, tredjepartslogistiska lösningar där 

huvudföretaget överlåtit åt tredjepartslogistikern att stå för alla de fasta kostnaderna 

såsom att inneha transportmedel eller lagerlokaler. 

 

De nackdelar som finns hänger framförallt samman med förlusten av kontrollen över 

varorna. Denna förlust av kontroll kan resultera i svårigheter av olika slag beroende på  

 

 

 

                                                        
25 Greaver, sidan 254, där han menar att flexibilitet generellt är en fördel i all outsourcing. 
26 Greaver, sidan 256 
27 Bragg, sidan 66 
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vilken sorts varor det rör sig om. Det beror även på hur avtalsförhållandet parterna  

emellan ser ut och hur de utformat sitt kontrakt.28 

 

 

 

                                                        
28 Avtalsförhållandets karaktär kan komma att skifta beroende på avtalstidens längd. Det är naturligt att 
ett avtalsförhållande som sträcker sig över flera år leder till ett djupare samarbete parterna emellan, något 
som i sin tur kan leda till en situation som i praktiken mer liknar ett samarbete mellan två avdelningar 
inom samma organisation. Det finns olika former av juridiska frågor som kan styra utformningen av ett 
avtal om tredjepartslogistik. Ett exempel på en sådan fråga är just avtalstidens längd. För ett huvudföretag 
som lyder under lagen om offentlig upphandling, exempelvis en offentlig myndighet, och därmed måste 
upphandla sitt kontrakt med – i detta sammanhang - relativt korta mellanrum finns inte alltid möjligheten 
att ingå ett avtal som sträcker sig över så lång tid. Detta är ett exempel på en juridisk fråga jag inte 
kommer att behandla här. Min avsikt var enbart att visa på mångfalden i de juridiska spörsmål som kan 
behöva dryftas innan man ingår ett avtalsförhållande av denna karaktär. 
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5 Utmätning och konkurs 
 

 

Att tredjepartslogistikern utsätts för utmätning eller går i konkurs utgör 

grundförutsättningen för problemställningarna i denna uppsats. Det krävs att en 

utmätnings- respektive obeståndssituation uppkommit, på tredjepartslogistikerns sida, 

för att frågorna om sammanblandning av egendom och separationsrätt till bearbetad 

egendom, alls skall aktualiseras. Därför har jag valt att inleda med att beskriva 

utmätning och konkurs samt behandla de syften som ligger bakom dessa.  

 

 

5.1 Kort beskrivning av utmätning respektive konkurs  
 

När gäldenären inte infriar sina skulder finns möjlighet för borgenärerna att tvångsvis 

förmå denne att göra det. För att med statens hjälp, genom Kronofogdemyndighetens 

försorg, kunna driva in fordringar krävs att borgenären har en exekutionstitel.29 Det 

finns två former av exekution – specialexekution och generalexekution. Enligt Håstad 

används specialexekution i första hand när gäldenären inte vill infria sin skuld, medan 

generalexekution tillgrips då gäldenären inte har tillräckligt med tillgångar för att kunna 

betala sina skulder, även om han skulle vilja.30 Vid specialexekution krävs en 

exekutionstitel och då borgenären har en sådan, kan utmätning ske av en så stor del av 

gäldenärens egendom, att den förslår till att infria skulden.31 Utmätning kan bland annat 

avse lös egendom i form av saker, varför de varor tredjepartslogistikern har i sin 

besittning under vissa omständigheter skulle kunna omfattas av utmätning. Utmätnings-

förfarandet regleras i utsökningsbalken, UB. 

 

 

                                                        
29 Enligt UB, 3:1, kan en sökande ges verkställighet på grund av vissa uppräknade exekutionstitlar. Dessa 
är domstols dom, utslag eller beslut, förlikning stadfäst av domstol, godkänt strafföreläggande eller 
godkänt föreläggande av ordningsbot, skiljedom, förbindelse angående underhållsbidrag, vissa av 
förvaltningsmyndigheternas beslut, andra handlingar som kan vara grund för verkställighet enligt särskild 
föreskrift samt Kronofogdemyndighetens utslag eller beslut i mål om betalningsföreläggande eller 
handräckning. 
30 Håstad, Sakrätt avseende lös egendom, sidan 96 
31 UB, 8:17 
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Konkurs utgör den andra formen av exekution – generalexekution. Om gäldenären är en 

juridisk person tas, vid en konkurs, alla dennes tillgångar i anspråk för betalning av 

dennes skulder.32 För att en gäldenär skall kunna försättas i konkurs krävs att denne är 

på obestånd. Det innebär att gäldenären inte kan betala sina skulder i rätt tid och att 

denna betalningsoförmåga inte är tillfällig. Gäldenären kan själv ansöka om konkurs, 

men ansökan kan även göras av en borgenär. Borgenären behöver inte bevisa att 

gäldenären är på obestånd, utan det räcker att visa att gäldenären inte inom viss tid, efter 

anfordran, infriat sin skuld till borgenären. Kan gäldenären inte i sin tur bevisa att han 

inte är på obestånd skall rätten besluta om konkurs. När gäldenären väl är försatt i 

konkurs får han inte fortsätta att förfoga över sina tillgångar. Dessa skall tas om hand 

för att realiseras och de uppkommande medlen skall delas lika mellan borgenärerna. 

Borgenärernas ges alltså som huvudregel lika rätt till gäldenärens medel, i förhållande 

till sina respektive skulder, efter konkursutbrottet. Förmånsrättsordningen modifierar 

detta förhållande genom att vissa skulder ges företräde framför andra. Konkursreglerna 

finns i konkurslagen, KL, och förmånsrättsordningen står att finna i förmånsrättslagen.33  

 

 

5.2 Bakomliggande syften  
 

Genom att Kronofogdemyndigheten bistår en fordringsägare med indrivning av dennes 

fordringar, medelst utmätning, upprätthålls den samhälleliga ordningen. Ett system för 

indrivning av fordringar skapar klarhet och säkerhet, vilket leder till färre 

osäkerhetsmoment vid kreditgivningen. På grund av att Kronofogdemyndigheten givits 

möjlighet att snabbt företa utmätning, ges gäldenären även mindre tid att söka 

undanskaffa egendom till förfång för sina borgenärer. Som framkommit ställs vissa krav 

på gäldenärens ekonomiska situation för att denne skall kunna försättas i konkurs. 

Utmätningsförfarandet utgör ett alternativ för den borgenär som söker utfå betalning av 

en gäldenär som inte betalar sin skuld, trots att han har möjlighet att göra det. 

 

                                                        
32 Enligt UB, 5:1, undantas gäldenärens så kallade ”beneficium” från utmätning. Detta omfattar de saker 
som anses nödvändiga för att gäldenären skall klara sitt vardagliga liv, varför undantaget gäller endast då 
gäldenären är en fysisk person. I lagrummet anges särskilt att föremålens värde inte skall överstiga vad 
som kan anses vara ett skäligt värde. Eftersom undantag för beneficium endast ges beträffande fysiska 
personer, och tredjepartslogistikern därmed inte omfattas därav,  kommer det inte att beaktas 
fortsättningsvis. 
33 Förmånsrättslag (1970:979) 
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Syftet med själva institutet konkurs kan sägas bestå av två delar. Dels bygger det på 

likabehandlingsprincipen, principen om att alla oprioriterade fordringar skall ges lika 

rätt i konkursen. Konkursen utgör en samlad uppgörelse och sätter stopp för fortsatt 

tävlan borgenärerna emellan. Det finns efter konkursutbrottet inte längre någon 

anledning för en borgenär att söka få sin fordran infriad av gäldenären före övriga 

borgenärer. Konkurslagstiftningens syfte består också av en strävan efter att motverka 

att gäldenären agerar på ett illojalt sätt gentemot sina borgenärer genom att söka 

undanhålla egendom till skada för dem, eller genom att gynna en borgenär på bekostnad 

av en annan.34 Gäldenären kan till exempel i maskopi med någon utomstående komma 

överens om att egendom skall sägas tillhöra denne, istället för gäldenären själv, trots att 

gäldenären är den egentlige ägaren. Gäldenären kan även ha intresse av att avyttra 

egendomen – kanske sälja den till underpris eller skänka den som gåva - till någon 

honom närstående istället för att låta egendomen ingå i konkursboet. Eventuellt kan 

gäldenären också söka gynna en eller flera borgenärer framför andra genom att nära 

inpå konkursutbrottet infria sina skulder till dessa. På så sätt förrycks hela den 

gemensamma uppgörelsen, och syftet med att samla alla tillgångar, att ge alla 

borgenärer lika rätt kommer inte att uppfyllas. Reglerna om återvinning i konkurs35 

samt de straffrättsliga reglerna om brott mot borgenärer är en annan sida av denna 

strävan att motverka ett illojalt beteende från gäldenärens sida.36 

 

Huvudregeln är, att den som är ägare till något, och har fått sakrättsligt skydd till 

egendomen genom exempelvis tradition37, också har separationsrätt till densamma. 

Denna huvudregel har förvisso, vilket vi snart skall se, fått träda tillbaka till förmån för 

andra intressen, till exempel i de fall då sammanblandning av egendomen skett med 

likartad egendom så att den ursprungliga egendomen inte längre kan identifieras. 

Oavsett om egendomen tas i anspråk genom specialexekution eller generalexekution 

kan frågor uppkomma vilka rör separationsrätt. De problem som behandlas i del III blir 

                                                        
34 Welamson, sidan 14 
35Reglerna om återvinning i konkurs syftar till att omöjliggöra en sådan avyttring av gäldenärens 
egendom nära inpå konkursutbrottet. Vid en sådan överlåtelse kan rättshandlingen alltså, trots att 
transaktionen innebär att den förvärvande personen övertagit egendomen med sakrättslig verkan – 
exempelvis genom tradition - återvinnas till konkursboet. Dessa regler gäller endast när gäldenären 
försatts i konkurs. För återvinning förutsätts att en viss borgenär gynnats framför andra, att gäldenärens 
egendom undandragits borgenärerna eller att gäldenärens skulder har ökat genom rättshandlingen.  
36 Dessa straffrättsliga regler står att finna i 11 kap, BrB. 
37 Se nedan, under 6.1.2, om det sakrättsliga momentet. 
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av intresse oavsett vilken av dessa exekutionsformer det handlar om och därför 

behandlas såväl utmätning som konkurs i den fortsatta framställningen. 
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DEL III 

 

6 Sammanblandning av egendom vid utmätning och 

konkurs 
 

 

6.1 Separationsrätt 
 

6.1.1 Olika sorters egendom samt olika sorters fordringar 

 

I stort sett all slags lös egendom kan vara föremål för separationsrätt och man kan ha 

separationsrätt även till egendom som inte kan vara föremål för besittning.38 Man skiljer 

mellan egendom med individuell prägel och fungibel egendom. 

 

När ägaren till ett föremål med individuell prägel kan identifiera föremålet hos 

gäldenären anses ägaren kunna åtnjuta separationsrätt till föremålet.39 Ett exempel på ett 

föremål med individuell prägel är en bil som byggts om för att passa en handikappad 

persons specifika behov. Eftersom bilen har sådana särskiljande drag att den skiljer sig 

från alla andra bilar utgör den egendom med individuell prägel. 

 

Fungibel egendom är egendom som brukar bestämmas efter mått, vikt eller antal och 

som kan ersättas med lika stor mängd egendom av samma art och beskaffenhet.40 Som 

exempel på fungibel egendom kan nämnas spannmål, olja och grus. Fungibel egendom 

är således egendom som är av sådant slag att den kan sammanblandas med annan 

egendom av samma slag utan att det, efter sammanblandningen, går att urskilja den i 

den sammanblandade egendomsmassan. Ett annat typiskt exempel på fungibel egendom 

är pengar.  

 

                                                        
38 Walin, Separationsrätt, sidan 11 
39 Håstad, Sakrätt avseende lös egendom, sidan 152 
40 NJA 1994 s 506 
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En fordran kan vara generiskt bestämd genom att den innebär ett krav som är bestämt 

till art och mängd, exempelvis en fordran på tio kanariefåglar av portugisisk härkomst, 

vilka som helst. Då avser fordran inte ett särskilt exemplar av viss egendom 

(kanariefågeln Beata), men väl en viss mängd av visst slags egendom. En fordran kan 

även bestå i ett anspråk på individuellt bestämd egendom.41 Individuellt bestämd 

egendom kan utgöras av antingen egendom med individuell prägel eller fungibel 

egendom. Det senare är fallet om fordran avser tio kanariefåglar ur en viss bur i Borås 

djurpark, där för övrigt trettio fåglar får plats i samma bur. 

 

6.1.2 Sakrättsligt skydd genom tradition 

 

En förutsättning för att ägaren till viss egendom skall kunna tillerkännas separationsrätt 

till egendomen är att ägaren en gång erhållit sakrättsligt skydd för sin egendom. Detta 

innebär, vid köp av egendom, att det inte är tillräckligt att den nye ägaren träffat avtal 

om köp med överlåtaren för att den nye ägaren skall anses ha köpt egendomen med 

sakrättslig verkan gentemot säljarens borgenärer.42 

 

 Sakrättsligt skydd kan uppnås på olika sätt, exempelvis genom tradition av egendomen. 

Tradition innebär att egendomen på ett eller annat sätt kommit i den nye ägarens 

besittning eller åtminstone att överlåtaren förlorat rådigheten över egendomen. Rådighet 

innebär en kombination av att fysiskt och juridiskt kunna förfoga över egendomen och 

således skall överlåtaren, för att tradition skall anses ha skett till den nye ägaren, varken 

ha fysisk eller juridisk kontroll över egendomen.  

 

Traditionsprincipens två främsta syften är att motverka borgenärsbedrägerier i form av 

skenavtal och efterhandskonstruktioner.43 Det grundläggande syftet bakom 

traditionsprincipens upprätthållande i kommersiella förhållanden är således att förhindra 

undandragandeförsök från gäldenärens sida till förfång för dennes borgenärer.  

 

                                                        
 
41 Håstad, Sakrätt avseende lös egendom, sidan 26 
42 Ett avsteg från traditionsprincipen har gjorts genom den nya regel som införts i 49 § konsument-
köplagen, i vilken avtalsprincipen ges företräde framför traditionsprincipen. Eftersom denna uppsats inte 
behandlar de fall då huvudföretaget är en konsument, se 1.4, kommer denna bestämmelse inte att beaktas 
fortsättningsvis.  
43 Håstad, Sakrätt avseende lös egendom, sidan 212 
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6.1.3 Identitet och kontinuitet  

 

I detta avsnitt behandlas begreppet separationsrätt samt de krav som ställs på att 

egendomen som är föremål för separationsrättskravet är tillräckligt specialiserad. 

Separationsrätt utgör en rättsföljd.44 Att ha separationsrätt till en viss vara innebär en 

rätt att utfå den specifika varan ur gäldenärens förmögenhetsmassa, när gäldenärens 

egendom i övrigt tas i anspråk för utmätning, eller när denne försätts i konkurs. 

Separationsrätten innebär ett sätt, på vilket den ägare som erhållit sakrättsligt skydd till 

viss egendom, kan hävda sin äganderätt gentemot gäldenärens övriga borgenärer. Det är 

viktigt att betona att en ägare som förlorat sin separationsrätt likväl kan vara 

obligationsrättslig ägare. En ägare som inte har separationsrätt till sin egendom kan 

därför framställa krav på ersättning för sin egendom. Att denna fordring, som ovan 

nämnts, i många fall blir oprioriterad i gäldenären konkurs leder emellertid till att 

skadeståndsrätten är föga värd. 

 

Separationsrätt till individuellt bestämd egendom kan ställas i motsats till en fordran att 

utfå ett visst värde. För borgenären är separationsrätten att föredra eftersom alternativet 

- att istället vara ägare av en fordran – ofta innebär detsamma som att äga en 

oprioriterad fordran i konkursen. Därmed resulterar anspråket många gånger aldrig i 

något mer än just ett anspråk.  

 

Enligt huvudregeln har ägaren till viss individuellt bestämd egendom, så snart han 

uppnått sakrättsligt skydd för egendomen, alltid separationsrätt till denna. Man har dock 

valt att göra avsteg från principen om separationsrätt i vissa situationer för att skydda 

andra intressen. Om egendomen exempelvis sammanblandats med annan likartad 

egendom, så att det inte längre är tydligt vilken egendom som tillhör huvudföretaget, 

eller när den omvandlats så att den inte längre betraktas som densamma, kan 

egendomen istället ingå i den tredje partens konkurs respektive utmätas för dennes 

skulder. 

 

 

 

                                                        
44 Walin, Separationsrätt, sidan 11 
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Vad krävs då för att ägaren till egendom skall vara bevarad sin separationsrätt till 

denna? Specialitetsprincipen är en sedan länge rådande princip i svensk rätt. Enligt 

Håstad innebär specialitetsprincipen dels ett krav på att fordran skall avse ett eller flera 

individuellt bestämda föremål, dels ett krav på att dessa föremål skall kunna identifieras 

såsom just dessa föremål. Specialitetsprincipen innehåller även ett krav på kontinuitet. 

Föremålen skall hela tiden, utan avbrott, kunna identifieras såsom huvudmannens.45 

Specialitetsprincipen kan sägas hjälpa till att dra en tydlig gräns mellan 

separationsrätten och fordringsrätten, den rätt någon har att kräva någon annan på att 

utfå ett visst värde.46 När någon tagit emot egendom för annans räkning har han en 

skyldighet att hålla egendomen avskild från sin egen egendom. Den skall även hållas 

avskild från andra uppdragsgivares egendom vilken sysslomannen tagit hand om. 

Samma krav på att hålla anförtrodd egendom avskild från de egna tillgångarna uppställs 

i 53 § kommissionslagen. Genom lagstiftning har avsteg från specialitetsprincipen 

accepterats i ett flertal situationer, till vilka jag återkommer nedan, under 6.3. 

 

 

6.2 Sammanblandning 

 
6.2.1 Vad innebär en sammanblandning av egendomen? 

 

Då egendom sammanblandats, så att det inte längre går att avgöra vilken egendom som 

tillhör den ene eller den andre ägaren, förlorar alltså ägarna till egendomen, enligt 

huvudregeln, sin separationsrätt till densamma på grund av att specialitetsprincipens 

krav på identitet inte längre är uppfyllt.  

 

Jag har valt att använda ordet sammanblandning som ett begrepp som omfattar mer än 

endast den fysiska sammanblandningen av varor av samma slag. En fysisk 

sammanblandning sker troligtvis nästan alltid redan då egendomen överlämnas till en 

lagerhållare eller transportör som har hand om fungibel egendom.  

 

 

                                                        
45 Walin, Separationsrätt, sidan 165 
46 Millqvist, sidan 63 
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Med sammanblandning avser jag de fall då egendomen sammanblandas med samma 

slags egendom och därmed inte är tillräckligt bestämd och identifierad för att 

huvudföretaget skall ha separationsrätt till egendomen. Med termen 

”sammanblandning” menar jag även denna rättsliga konsekvens. Begreppet 

sammanblandning används således fortsättningsvis som en juridisk term vilken omfattar 

den fysiska sammanblandningen såväl som de juridiska effekter denna får. När jag 

refererar till att egendom sammanblandats, betyder detta således hädanefter att ägaren 

förlorat separationsrätten till sin egendom. 

 

6.2.2 Bakomliggande syften 

 

Genom att separationsrätten går förlorad vill man öka möjligheten för en potentiell 

kreditgivare att överblicka en kreditsökandes egendomsmassa och därmed den egendom 

kreditgivaren kan begära säkerhet i, eller kräva betalning ur. Man kräver således att en 

eventuell utomstående ägare genom märkning har individualiserat sin egendom och den 

kreditsökandes förmögenhetsmassa blir därmed mätbar för kreditgivaren. Syftet med 

detta kan möjligen vara att underlätta kreditgivningen. Detta skulle kunna ha sitt 

ursprung i den tid då kreditgivaren företog en faktisk besiktning av gäldenärens 

egendom innan krediten medgavs. För att minska ovissheten för kreditgivaren kring hur 

mycket av den sammanblandade egendomen som eventuellt skulle kunna utmätas, har 

man valt att betrakta den som tagit emot egendomen, om än för annans räkning, såsom 

ägare så länge egendomen inte på något sätt individualiserats och avskiljts från 

gäldenärens egen egendom. 

 

 

6.3 Separationsrätt trots bristande identitet 
 

6.3.1 Redovisningsmedel 

 

6.3.1.1 Lag om redovisningsmedel 

 

Lagen (1944:181) om redovisningsmedel är tillämplig då någon (sysslomannen) tagit 

emot pengar för annans (huvudmannens) räkning med skyldighet att redovisa för dem. 
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Medlen måste ha hållits avskilda, exempelvis på ett så kallat redovisningsmedelskonto. 

Sysslomannen skall dessutom ha avskilt pengarna från sina egna utan dröjsmål och de 

skall ha hållits avskilda utan avbrott. Är dessa kriterier uppfyllda, har huvudmannen 

separationsrätt till medlen.47 Överenskommelsen mellan huvudmannen och 

sysslomannen kan förutsätta att sysslomannen ges tillåtelse att förfoga över medlen, 

exempelvis för ett av huvudmannen angivet syfte. Huvudmannens separationsrätt 

förutsätter emellertid inte att sysslomannen haft skyldighet att hålla medlen avskilda.48 

Det spelar därför ingen roll om huvudmannen på förhand förbjudit sin syssloman att 

förfoga över medlen eller ej. Lagen om redovisningsmedel är tillämplig oavsett om ett 

sådant förbud lämnats och fram till dess att sysslomannen faktiskt förfogat över medlen, 

eller sammanblandat dessa med sina egna medel, har huvudmannen således 

separationsrätt till medlen.49  

 

Redovisningslagen anses analogt tillämplig på annan sorts fungibel egendom än 

pengar.50 Det innebär att huvudmannen har separationsrätt till alla sorters varor av 

homogen karaktär, så länge rekvisiten i lagen om redovisningsmedel är uppfyllda. Detta 

innebär ett avsteg från specialitetsprincipens krav på identitet, det vill säga regeln om att 

endast egendom som är individualiserad kan bli föremål för separationsrätt. 

 

Sammanfattningsvis krävs, för att lagen om redovisningsmedel skall vara tillämplig, att: 

 

- medel som med sakrättslig verkan ägs av A 

- skall ha tagits emot för dennes räkning av B, 

- B skall vara redovisningsskyldig för medlen gentemot A 

- och specialitetsprincipens krav skall vara uppfyllda. Det innebär att medlen skall 

kunna identifieras som A:s egendom och att de utan avbrott skall ha hållits 

avskilda, d v s kravet på kontinuitet skall vara uppfyllt 

 

Blir lagen om redovisningsmedel analogt tillämplig på ett tredjepartslogistikförhållande 

och när blir den i så fall det? I ett typfall där huvudföretaget lämnat exempelvis olja för 

lagring hos en tredje part och denna placeras i en specifik cistern bör lagen bli 
                                                        
47 Lag (1944:181) om redovisningsmedel 
48 SOU 1943:24, sidan 22 
49 Håstad, Sakrätt avseende lös egendom, sidan 156 
50 NJA 1994 s 506,  samt SOU 1943:24, sidan 13 
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tillämplig. Det rör sig om egendom som från början ägs av huvudföretaget med 

sakrättslig verkan, tredjepartslogistikern har emottagit egendomen för huvudföretagets 

räkning med redovisningsskyldighet för den i form av samma mängd olja. Eftersom 

lagen är tillämplig även på annan fungibel egendom än pengar, bör oljan i cisternen 

betraktas på samma sätt som medel på ett redovisningsmedelskonto. I ett fall av detta 

slag kan således lagen om redovisningsmedel bli analogt tillämplig. Som vi kommer att 

se blir den ibland analogt tillämplig även då egendomen till viss del inte i sträng 

bemärkelse uppfyller kravet på att hållas avskild från annan huvudmans, eller ibland till 

och med sysslomannens egen, egendom. 

 

6.3.1.2 Bakomliggande syften 

 

Syftet med lagen om redovisningsmedel var att reglera när ett avskiljande av kontanta 

medel hade skett, med en sådan verkan att sysslomannens borgenärer inte skulle kunna 

tillgodogöra sig medlen, om denne skulle komma på obestånd. Detta var värdefullt för 

både huvudman och syssloman, eftersom huvudmannen därigenom tillförsäkrades 

separationsrätt till medlen och sysslomannen därigenom gick fri från ansvar för 

förskingring.51 Avsikten, när lagen skapades, var att den skulle kunna bli tillämplig även 

på annan fungibel egendom.52 I utredningen, SOU 1943:24, lämnas bakgrunden till de 

olika kraven som skall uppfyllas för att lagen skall vara tillämplig. Utredningen ger 

kommissionärsförhållandet som exempel. När en kommissionär sammanblandat sina 

olika kommittenters egendom bör detta inte spela någon roll för dennes borgenärer. De 

bör inte ha bättre rätt till kommittenternas respektive tillgångar endast av den 

anledningen att kommissionären förvarat dessa tillsammans. I ett sådant fall bör 

kommittenterna snarare inneha samäganderätt till egendomen. En förutsättning är att 

egendomsmassan inte minskat efter att sammanblandningen ägt rum. När egendomen 

däremot sammanblandats med sysslomannens egna tillgångar, finns det skäl för att 

separationsrätten till egendomen skall falla bort i syfte att skydda sysslomannens 

borgenärer. Dessa har anledning att kunna förlita sig på att egendom som förvaras 

tillsammans med gäldenärens egendom tillhör gäldenären, oavsett om det handlar om 

ett lager med fungibel egendom eller om det rör sig om medel på ett konto. 

Borgenärerna bör även skyddas mot att gäldenären söker undanhålla egendomen från 

                                                        
51 SOU 1943:24, sidan 18 
52 SOU 1943: 24, sidan 13 
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dem. Detta kan gäldenären lättare göra om inget krav ställs på hur egendomen förvaras 

eller på vilket sätt gäldenären får förfoga över den. 

 

6.3.1.3 Varför tillämpas lagen analogt på annan fungibel egendom?  

 

De avsteg som gjorts från specialitetsprincipen motiverades av praktiska skäl. Förvisso 

kan det utan tvivel finnas skillnader i kvalitet mellan varorna i ett varulager, vilka inte 

finns mellan olika sedlar och mynt (åtminstone inte om man ser till deras värde!). Dessa 

skillnader bör dock inte anses vara så stora beträffande fungibel egendom, att de väger 

tyngre än de praktiska fördelar som funnits följa med att separationsrätt under vissa 

förutsättningar, trots en sammanblandning, accepteras även här. Den storskalighet som 

präglar förvaring och transport av fungibla varor idag talar för att detta praktiska synsätt 

upprätthålls.53 

 

6.3.1.4 NJA 1994 s 506 

 

Bolaget Swedcorn AB (Swedcorn) drev kvarnrörelse och jordbruk samt upplät utrymme 

för lagring av andra jordbrukares spannmål. En av dessa jordbrukare var Carl-Gustav R. 

Efter att Swedcorn försatts i konkurs väckte Carl-Gustav R talan mot bolagets 

konkursbo och yrkade att utfå ersättning för värdet av den spannmål han lämnat in för 

lagring. Som grund angav han att han hade separationsrätt till spannmålen.  

 

Carl-Gustav R anförde vidare att han varje månad fick en lagringsnota av Swedcorn, 

vilken innehöll information om vilken sorts spannmål som inlagrats för hans räkning 

samt ett besked om vilken kvantitet som lagrats in. Han hävdade att, eftersom den totala 

mängden spannmål fanns i behåll, skulle ingen av de övriga borgenärerna missgynnas 

av att han tilldömdes separationsrätt till sin andel.54 

 

                                                        
53 Det bör tilläggas att Walin var ordförande för den kommitté som utarbetade SOU 1943:24. Därmed är 
det troligt att hans synpunkter beträffande surrogation kan utläsas i syftena bakom lagens utformning. 
54 Detta förutsätter, enligt min mening, att borgenärskollektivet utgörs av enbart innehavare av 
spannmålsandelar. Om exempelvis en extern ägare av andra typer av fordringar, på grund av 
”spannmålsborgenärernas” separationsrätt, skulle drabbas av att ett mindre värde fanns att fördela, skulle 
detta resonemang inte vara hållbart. 
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Konkursboet medgav att parternas avsikt aldrig varit att äganderätten skulle övergå från 

inlagrarna till Swedcorn, men hävdade dock att sammanblandning skett och att en 

separationsrätt därför skulle vara omöjlig. 

 

Carl-Gustav R underströk att placeringen av spannmålen i gemensamma behållare var 

påkallad av praktiska (och ekonomiska) skäl.  

 

Tingsrätten konstaterade att huvudregeln är att den som deponerat egendom hos någon 

annan har separationsrätt till denna. Förutsättningarna för separationsrätt är att 

egendomen är på något sätt bestämd samt att egendomen kan identifieras. Fungibel 

egendom kan dock anses identifierad, trots att den inte är märkt, så länge den inte 

sammanblandats med gäldenärens egen egendom (utan i det här fallet i så fall bara med 

andra inlagrares egendom). Även om Carl-Gustav R inte hade rätt att utkräva just den 

andel spannmål han lämnat in för lagring, ansågs han ,tillsammans med övriga 

inlagrare, ha samäganderätt till den totala mängden inlagrad spannmål. 

 

Domstolen angav som ett av skälen för sin dom att Swedcorn aldrig haft någon 

förfoganderätt till den samlagrade spannmålen. Emedan den övervägande delen 

sammanblandad spannmål bestod av inlagrarnas spannmål och inte Swedcorns egen, 

ansåg tingsrätten att separationsrätt förelåg för Carl-Gustav R.  

 

I hovrätten konstaterades ånyo att separationsrätt mycket väl kan föreligga i fungibel 

egendom så länge denna inte sammanblandats med besittarens egendom. Det är således 

inte en allmän regel att egendomen i sådana fall måste vara bevarad sin identitet. Rätten 

ansåg att den deponerade egendomen fick anses tillräckligt specialiserad genom att den 

egendom som deponerats enligt depositariens bokföring överensstämde med faktiska 

förhållanden. Hovrätten fastställde således tingsrättens domslut. 

 

När målet avgjordes i HD fastställdes än en gång att konkursboet – i strid med vad boet 

själv anfört – inte haft någon rätt att förfoga över den inlagrade spannmålen. 

Separationsrätt till fungibel egendom ansågs kunna föreligga trots en avsaknad av 

identitet och deponenterna ansågs ha samäganderätt till spannmålen. Detta resonemang 

grundade domstolen på en uttrycklig analogi med lagen om redovisningsmedel, vilken 
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är analogt tillämplig på annan fungibel egendom än pengar. Dess regler om 

separationsrätt skall därför gälla i detta fall. HD fastställde därför hovrättens domslut. 

 

6.3.1.5 Mina synpunkter beträffande NJA 1994 s 506 

 

Domstolen lade vikt vid några specifika förhållanden i fallet. För det första var det 

avgörande att konkursboet inte hade någon rätt att förfoga över den inlagrade 

spannmålen. Detta var en förutsättning för att lagen om redovisningsmedel 

överhuvudtaget skulle bli analogt tillämplig.55 Spannmålen hade tagits emot för annans 

räkning med skyldighet att redovisa för den. En annan förutsättning för tillämpningen 

av lagen om redovisningsmedel var att medlen – eller spannmålen som det gällde i detta 

fall – kontinuerligt hållits avskilda från sysslomannens egen egendom. I fallet blev det 

därmed avgörande att den största delen spannmål tillhörde inlagrarna och inte 

sysslomannen själv. Förvisso var faktiskt en del av den inlagrade spannmålen 

sysslomannens egendom. I tidigare rättsfall har konstaterats att separationsrätten alltid 

går förlorad om egendomen sammanblandas med sysslomannens egen egendom.56 

Varför valde man att tillämpa lagen och reglerna om separationsrätt trots allt? 

Domstolen verkar föra någon form av ”de minimis”- resonemang där man hävdar att 

den del av den inlagrade spannmålen som tillhörde sysslomannen utgjorde en så 

försvinnande liten del att man valde att inte beakta den. Grunden för detta resonemang 

framgår inte med tydlighet i domstolens motivering. Därför förefaller det inte lämpligt 

att förlita sig på att en framtida tvist, då viss del av egendomen sammanblandats med 

gäldenärens egendom, skulle bedömas på samma sätt. 

 

Domstolen tog i beaktande att respektive inlagrares spannmål, trots att den inte i sträng 

mening hållits avskild, ändå var urskiljbar hos gäldenären genom att dennes bokföring 

innehöll anteckning om hur stor andel av spannmålen som tillhörde var och en av 

inlagrarna. Sysslomannens egen bokföring, i kombination med att Carl-Gustav R kunde 

visa upp de lagringsnotor över dennes spannmål vilka kontinuerligt skickats till honom, 

ansågs spannmålen tillräckligt specialiserad för att Carl-Gustav R skulle tillerkännas 

separationsrätt till den. 

                                                        
55 Att lagen om redovisningsmedel även är tillämplig på annan fungibel egendom har redan konstaterats.      
Det framgick redan av förarbetena till lagen att detta var ett syfte. 
56 NJA 1976 s 251 
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6.3.2 53 § Kommissionslagen  

 

53 §, Kommissionslagen lyder: 

 

”Gods, som lämnats kommissionären till försäljning, förbliver i kommittentens ägo, 

intill dess äganderätten övergår till tredje man eller till kommissionären, där denne 

själv inträder såsom köpare. Till gods, som av kommissionären förvärvas för 

kommittentens räkning, bliver denne omedelbart ägare” 

 

Detta lagrum innebär att kommissionären uttryckligen måste träda in som köpare för att 

bli ägare till gods som denne annars innehar för försäljning, för sin huvudmans räkning. 

Själva avtalet om kommission innebär att kommissionären faktiskt tillåts förfoga över 

egendomen som denne har i sin besittning. Kommittenten blir emellertid bevarad sin 

separationsrätt i godset intill dess att kommissionären faktiskt förfogar över godset.57 

Det kan diskuteras huruvida tredjepartslogistikern skall jämställas med kommissionären 

i detta avseende. Jag återkommer till denna diskussion i slutet av detta kapitel. 

 

 

6.4 Sammanblandning av egendom hos tredjepartslogistikern 
 

Som framgått har huvudföretaget, enligt huvudregeln, separationsrätt till egendom som 

detta placerat hos tredjepartslogistikern. Denna separationsrätt går förlorad om inte 

specialitetsprincipens krav är uppfyllda. Som beskrivits ovan har emellertid 

separationsrätt accepterats av rätten i vissa fall även om kravet på identitet inte är 

uppfyllt. Det kan tilläggas att separationsrätten, huvudföretagets rätt att hålla varorna 

utanför den tredje partens konkurs eller undan utmätning för den tredje partens skulder, 

är en rätt som följer per automatik. Om huvudföretaget har separationsrätt behöver det 

således inte bevaka sin fordran i konkursen eller föra talan om bättre rätt i 

utmätningsärendet.58  

 

                                                        
57 Håstad, Sakrätt avseende lös egendom, sidan 155 
58 NJA 1970 s 32  
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Eftersom en av de främsta fördelarna med utlokalisering av egendom genom 

tredjepartslogistik består i att tredjepartslogistikern har möjlighet att dra nytta av 

skalfördelar59 kan det förutsättas att den utlokaliserade egendomen är av sådan karaktär 

att den lämpar sig för transport och lagerhantering i stor skala. Sådan egendom som kan 

staplas och transporteras/lagras i stor skala är ofta just fungibel egendom.  

 

Som framkommit kan lagen om redovisningsmedel tillämpas analogt på annan fungibel 

egendom än pengar och därmed torde den vara tillämpbar i många av de situationer som 

kan uppkomma i ett tredjepartslogistiskt avtalsförhållande. Walin påpekar att det 

möjligen finns mindre anledning att blanda samman anförtrodda varor än att blanda 

samman anförtrodda medel.60 Han hänvisar till kommissionslagens regler om att 

kommissionären skall hålla kommittentens varor avskilda från sina egna varor. Walin 

verkar hävda att varor förvaras ”som de är”, medan medel sätts in på konto.61 Detta 

resonemang är möjligen något otidsenligt. En placering av spannmål i separata silon, 

eller en förvaring av olja i separata cisterner, förefaller mig vara en mer besvärlig 

lösning, och framförallt en mer kostsam sådan, än att öppna två separata konton för 

anförtrodda medel. Detta synsätt kan förklaras av att Walin verkar betrakta medlen 

snarare som fysiska pengar än som en summa som finns på ett konto. Walins arbete om 

surrogation bekräftar dock att han inte är emot en sådan tillämpning av lagen om 

redovisningsmedel och det enda som skiljer Walins diskussion från min, är sättet att 

betrakta medlen i förhållande till annan fungibel egendom. Enligt mitt sätt att se på 

saken, bör det ligga minst lika nära till hands att acceptera en sammanblandning av 

annan fungibel egendom som att acceptera en sammanblandning av redovisningsmedel. 

Det skulle naturligtvis vara otidsenligt att anta att kreditgivning numera ges efter att 

kreditgivaren gjort en så kallad ”syn” på huvudföretagets egendom. För en kreditgivare 

idag torde det, enligt min mening, innebära en lika stor risk att lämna kredit på grund av 

en praktisk kontroll av kredittagarens egendom, som med en granskning av 

kredittagarens bokföring som grund. Denna aspekt tillmäts emellertid, enligt Walin, inte 

längre lika stor betydelse.62 Jag återkommer till frågan om vad som vanligtvis ligger till 

grund för kreditgivarens bedömning i kapitel 8. Däremot finns det all anledning att 

                                                        
59 För några sådana fördelar se kapitel 4. 
60 Walin, Separationsrätt, sidan 165 
61 SOU 1943:24, sidan 11 
62 Walin, Separationsrätt, sidan 166 
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överväga risken för att den tredje parten, i maskopi med någon utomstående, söker hålla 

egendom utanför en eventuell konkurs.  

 

I rättsfallet 1994 s 506 (vilket behandlats ovan, under 6.3.1.4) framkom två frågor av 

intresse för huvudföretaget. För det första blir det av vikt för huvudföretaget att 

undersöka huruvida tredjepartslogistikern anlitats av fler uppdragsgivare för hantering 

av likartad egendom. För det andra kan huvudföretagets rätt påverkas om den tredje 

parten själv äger egendom av samma slag, vilken denne hanterar i sin verksamhet. I 

rättsfallet NJA 1994 s 506 tillerkände domstolen ägaren separationsrätt till spannmålen, 

trots att den sammanblandats med såväl sysslomannens som andra uppdragsgivares 

egendom. Genom denna bedömning har domstolen låtit den praktiskt motiverade 

lösningen gå före huvudregeln om kravet på identitet. I fallet hävdade huvudmannen att 

en inlagring av spannmål hos sysslomannen utgjorde den enda möjligheten att lagra 

spannmålen. Om sysslomannen inte haft möjlighet att lagra spannmålen i större skala 

hade huvudmannen, till en betydligt högre kostnad, tvingats köpa in spannmål 

fortlöpande. För den tredje parten i ett tredjepartslogistikförhållande innebär det en 

grundförutsättning för avtalet att denne tillåts förvara egendomen på ett, för denne, så 

praktiskt och därmed kostnadseffektivt sätt som möjligt. Det innebär för det fall en 

sammanblandningssituation liknande den i NJA 1994 s 506 skulle uppkomma i ett 

tredjepartslogistikförhållande, att praktiska motiv på samma sätt skulle kunna läggas till 

grund för bedömningen. 

 

Min uppfattning är att det vore obilligt att ställa den, vars egendom ersatts av annan 

egendom i en så mycket sämre situation än den vars ursprungliga egendom fortfarande 

finns kvar. Det skulle återigen innebära att tillfälligheter i hög grad får styra vilka parter 

som drabbas av förlust. Att flera huvudföretag, vilkas egendom sammanblandats i 

tredjepartslogistikerns lager, betraktas som samägare till egendomen förefaller mig 

därför vara en god lösning på problemet.  

 

Kraven som ställs på individualisering torde i flertalet fall inte vara att betrakta som 

oproportionerligt betungande. Enligt utredningen bakom lagen om redovisningsmedel 

bör alla slags bevismedel kunna användas. Där ges som exempel på sådana bevismedel 

anslag på själva lagerutrymmet, adresslappar på förvaringspersedlar samt 

vittnesberättelser om förvaringen. Även tredje mans erkännande att denne innehar 
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egendom som sysslomannen lämnat honom under uppgift att de tillhör huvudmannen 

skulle kunna utgöra bevisning.63 Tredjepartslogistik enligt min definition grundas som 

bekant på ett skriftligt kontrakt och detta skulle därmed kunna utgöra åtminstone ett 

bidrag till bevisning i frågan. I NJA 1994 s 506 framkom därutöver att en notering i den 

tredje partens räkenskaper, vilken överensstämde med de verkliga förhållandena, var 

nog för att utgöra tillräckligt bevismedel. För huvudföretaget skulle förslagsvis en 

motsvarighet till de lagringsnotor, vilka skickades till inlagrarna i rättsfallet, kunna vara 

en lämplig lösning för att försäkra sig om att kunna bevisa sin äganderätt. Med tanke på 

det informationsutbyte som ett tredjepartslogistiskt samarbete ofta innebär, torde många 

sådana samarbeten redan omfattas av en motsvarighet till sådana förteckningar. 

 

Slutligen ställer jag mig frågan om 53 § kommissionslagen kan tillämpas på ett 

tredjepartslogistikförhållande. Vilka slutsatser skulle i så fall kunna dras av det? 

Kommissionslagen är tillämplig när kommissionären arbetar i eget namn men för 

annans räkning. Av kommissionslagens förarbeten framgår att alla de fall, när någon för 

annans räkning ingår avtal eller företar andra rättshandlingar och denne samtidigt 

handlar i eget namn, är att hänföra till kommission i vidsträckt mening. Där inbegrips 

uttryckligen speditörer vilka anlitar fraktförare för annans räkning men i eget namn.64 

Eftersom det inte finns en juridisk definition av tredjepartslogistikern måste det avgöras 

i varje enskilt fall om kommissionslagens bestämmelser är tillämpliga på 

avtalsförhållandet. Tredjepartslogistikern är en fristående part och jag förutsätter att 

denne alltid arbetar i eget namn. I många fall anlitar tredjepartslogistikern ytterligare 

parter för huvudföretagets räkning och i vissa fall är tredjepartslogistikern så involverad 

i huvudföretagets verksamhet att denne i praktiken säljer varorna till den slutliga 

kunden för huvudföretagets räkning. I dessa fall råder det ingen tvekan om att 

kommissionslagens bestämmelser kan bli tillämpliga. Enligt 53 § skulle huvudföretaget, 

på grund av avtalet om tredjepartslogistik, i så fall ha separationsrätt till varorna så 

länge tredjepartslogistikern inte uttryckt att denne själv inträtt i avtalet med den slutlige 

kunden.  

 

 

                                                        
 
63 SOU 1943:24, sidan 11 
64 Prop. 1914:47, sidan 162 
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6.5 Slutsatser 
 

Eftersom tredjepartslogistikerns räkenskaper torde räcka till för att bevisa att 

egendomen tillhör huvudföretaget då denna sammanblandats med andra huvudföretags 

egendom, innebär en sådan sammanblandning inte en överhängande risk för 

huvudföretaget. Det kan naturligtvis vara värdefullt för huvudföretaget att försäkra sig 

om att det, av tredjepartslogistikerns räkenskaper, tydligt framgår hur stor andel av den 

totala egendomsmassan som tillhör huvudföretaget. Huvudföretaget skulle även, 

förslagsvis, kunna kräva en kontinuerlig uppdatering beträffande innestående lager hos 

den tredje parten. Enligt mitt sätt att se på saken bör huvudföretaget framförallt 

undersöka huruvida egendomen kan komma att sammanblandas med samma slags 

egendom vilken tillhör den tredje parten själv. Jag anser inte att huvudföretaget i ett 

sådant fall kan förlita sig på att domstolen vid en tvist skulle tillerkänna huvudföretaget 

separationsrätt trots att en sådan sammanblandning har skett. 

 

Av min diskussion kan även dras slutsatsen att tredjepartslogistikförhållandet i vissa fall 

kan komma att bedömas enligt kommissionslagen. Det skulle innebära att 

huvudföretaget i princip skulle ha separationsrätt till varorna hos den tredje parten fram 

till dess att den tredje parten förfogat över varorna. 
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7 Legobearbetning 
 

Efter ett inledande avsnitt där begrepp och definitioner klargörs för läsaren kommer 

detta kapitel att behandla frågan om äganderättens övergång genom varornas 

bearbetning hos tredjepartslogistikern. Två avgörande frågor beträffande äganderättens 

övergång diskuteras; vem av parterna som bidragit med materialet samt vilket värde 

som tillförts materialet genom bearbetningen. Därefter skall jag diskutera huruvida så 

kallad surrogation är en möjlighet för huvudföretaget att bli bevarad vid sin 

separationsrätt till den bearbetade egendomen. Slutligen skall jag lämna mina förslag 

beträffande den mest lämpliga bedömningen av tredjepartslogistikerns bearbetning i 

förhållande till huvudföretagets separationsrätt. Detta gör jag genom att peka på ett 

annat fall i vilket HD valt att göra avsteg från det sakrättsliga moment som normalt 

erfordrades. 

 

 

7.1 Begrepp och definitioner 
 

7.1.1 Legotillverkning och legobearbetning 

 

Ett legoavtal träffas mellan en beställare – huvudföretaget - och en legotagare. Dessa 

avtal kan se mycket olika ut men enligt Mekanförbundets guide för underleverans- och 

legoavtal kan två typiska situationer urskiljas. Avtalet kan avse bearbetning av ett stort 

antal föremål som inte betingar något högre värde eller av bearbetning av en större 

enhet som betingar ett relativt högt värde. Enligt Mekanförbundets guide är det vanligt 

att båda dessa former av avtal präglas av att legotagaren tillför ett relativt litet värde i 

förhållande till produktens slutliga värde.65 Eftersom den vanligaste formen av 

legobearbetning inom ramen för ett tredjepartslogistiskt samarbete torde vara 

bearbetning av ett stort antal föremål – ett av syftena med tredjepartslogistik är som 

bekant att dra nytta av storskalighet – kommer jag att koncentrera mig på sådan 

bearbetning. 

 

                                                        
65 Mekanförbundets guide, sidan 67 
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Då en sammansättning av komponenter äger rum hos legotagaren och denne själv tillför 

en viss del av materialet, skulle processen kunna betecknas som legotillverkning, 

eftersom egendomen tillverkas hos legotagaren. Här kan det alltså falla sig så att en del 

av materialet tillförs av legotagaren själv, eller i vilket fall som helst, av någon annan än 

huvudföretaget. När endast en förädling, eller bearbetning, sker av det material som 

ursprungligen lämnats legotagaren handlar det istället snarare om legobearbetning 

eftersom produkten då inte tillförs något nytt material hos legotagaren. Skillnaden 

mellan dessa båda former av uppdrag är att legotagaren vid legobearbetning främst 

tillför produkten värde i form av sitt eget arbete och inte i form av nytt material. Jag 

kommer fortsättningsvis inte att skilja mellan begreppen legotillverkning och 

legobearbetning utan jag kommer att referera till båda formerna av uppdrag som 

legobearbetning. 

 

Det värde som tillförs produkten hos legotagaren, i form av nytt material, arbete eller 

lite av båda, kan i vissa fall vara högre än det värde det ursprungliga materialet 

betingade. Det finns ingen egentlig tumregel för hur stort det tillförda värdet genom 

bearbetningen skall vara för att legotagaren skall bli ägare till egendomen. Det har 

endast konstaterats att värdet måste överstiga värdet av det ursprungliga materialet. När 

värdeökningen skall bestämmas bör det inte spela så stor roll i vilken form värdet 

tillförts, i form av nytt material eller i form av arbete. Som vi kommer att se har det 

emellertid framkommit synpunkter på att materialet respektive arbetsinsatsen, i sig, 

skulle utgöra faktorer i bedömningen av äganderättens övergång. 

 

Frågan om samtycke till bearbetning av egendom har diskuterats av ett flertal författare. 

Min utgångspunkt är att den tredje parten arbetar på uppdrag av huvudföretaget samt att 

den tredje parten inte kommer att förfoga över materialet för egen räkning. Därför 

kommer jag att utelämna en behandling av frågan om samtycke. 

 

7.1.2 Obligationsrättslig och sakrättslig äganderätt 

 

Det är viktigt att skilja mellan den obligationsrättliga och den sakrättsliga äganderätten. 

Om huvudföretaget träffat ett avtal med legotagaren om att den slutliga produkten skall 

tillfalla huvudföretaget, efter att tillverkning eller bearbetning företagits hos 

legotagaren, är huvudföretaget alltid att betrakta som den obligationsrättslige ägaren till 
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produkten. En sakrättslig tvist om varan blir aktuell först om de inte träffat en 

överenskommelse angående äganderätten till den bearbetade varan. Om legotagaren då 

skulle bli utsatt för utmätning eller gå i konkurs, finns risk för att dennes borgenärer 

hävdar bättre rätt till egendomen än huvudföretaget. Denna sakrättsliga konflikt kan inte 

undgås genom ett avtal mellan huvudföretaget och legotagaren. Eftersom min definition 

av tredjepartslogistik förutsätter att parterna träffat sin överenskommelse genom ett 

skriftligt kontrakt kommer jag att koncentrera mig på den situation som uppstår då 

huvudföretaget och legotagaren på förhand avtalat om att den slutliga produkten skall 

tillfalla huvudföretaget. Konflikten jag behandlar blir därför konflikten mellan 

huvudföretaget och legotagarens borgenärer. För att kunna diskutera frågan om 

äganderättsövergång genom specifikation är det dock nödvändigt att även diskutera den 

obligationsrättsliga sidan av saken. Mellan huvudföretaget och tredjepartslogistikern 

kommer frågan om specifikation att bedömas på det obligationsrättsliga planet. Hur 

dessa båda parter avtalat blir avgörande dem emellan men som regel gäller inte detta 

avtal mellan huvudföretaget och tredjepartslogistikerns utmätningsborgenärer eller 

dennes konkursbo. 

 

 

 

 
        Bearbetning pågår             

 

 
             Tredje partens borgenärskollektiv 
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Den heldragna linjen mellan H och T utgör den obligationsrättsliga sidan av problemet 

medan den streckade linjen representerar den sakrättsliga sidan. För att den sakrättsliga 

aspekten skall bli relevant krävs att egendomen kommit i tredjepartslogistikerns ägo 

såväl obligationsrättsligt som sakrättsligt. Om det tredjepartslogistiska avtalet stipulerar 

att äganderätten aldrig skall övergå till T oavsett bearbetning torde den sakrättsliga 

konflikten mellan H och T:s borgenärer inte nödvändigtvis behöva uppkomma.  

 

 

7.2 Äganderättens övergång 
 

Frågan om äganderättens övergång är central för huvudföretaget. Om äganderätten till 

det bearbetade materialet inte skulle anses ha övergått på tredjepartslogistikern skulle 

huvudföretaget ha separationsrätt till det bearbetade materialet i tredjepartslogistikerns 

konkurs. 
 

7.2.1 Vem tillhandahåller materialet? 

 

7.2.1.1 Köplagen  

 

Enligt 2 § KöpL är ett legoavtal där legotagaren står för materialet, eller större delen av 

det, att anse som ett köp, det är ett så kallat beställningsköp. På sådana köp tillämpas 

traditionsprincipen66 och huvudföretaget har därmed inte separationsrätt till produkten, 

eller ens till materialet, om detta har tillhandahållits av legotagaren.  

 

Det bör klargöras att det inte spelar någon roll huruvida huvudföretaget bidrar med det 

material som skall bearbetas eller om den tredje parten köper in detta för 

huvudföretagets räkning. När den tredje parten gör inköpet för huvudföretagets räkning, 

innebär detta i själva verket att huvudföretaget omedelbart blir ägare till materialet.67 Då 

anses materialet ha tillhandahållits av huvudföretaget och det kan alltså inte blir fråga 

om ett beställningsköp.68  

                                                        
66 NJA 1925 s 130 
67 Håstad, Studier i sakrätt, sidan 200 
68 SOU 1988:63, s 201 
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7.2.1.2 53 § Kommissionslagen 

 

53 § Kommissionslagen ger uttryck för huvudregeln, att huvudföretaget har 

separationsrätt till egendom som den tredje parten köpt in för dettas räkning. Det krävs 

alltså att kommissionären träder in i det ursprungliga avtalet som köpare eller säljare för 

att varorna skall kunna tas i anspråk av hans borgenärer. I föregående kapitel 

konstaterades att detta lagrum, under vissa förutsättningar, kan bli tillämpligt på 

parterna vid tredjepartslogistik. 

 

7.2.2 En ny sak? 

 

Håstad påpekar att en regel om äganderättsövergång (i form av exempelvis en gräns för 

tillfört värde) måste modifieras så att äganderätten åtminstone aldrig övergår på 

bearbetaren om en ny sak inte skapats.69 Eftersom äganderätten aldrig kommer att 

övergå på bearbetaren, vid exempelvis en reparation, har denne ansetts ha ett behov av 

skydd. Därför finns regler om retentionsrätt för det fall beställaren inte skulle betala för 

det utförda arbetet.70 

 

Då bearbetningen hos tredjepartslogistikern exempelvis består i att, innan transport till 

den slutliga kunden, stansa in nummerserier på, i övrigt kompletta, saftkannor i plast, 

kommer inte någon ny sak att skapas hos denne. Om tredjepartslogistikern däremot 

förses med flytande plastmassa och formar för gjutning av kannorna, skulle däremot en 

helt ny sak uppkomma genom bearbetningen. Jag instämmer helt i tanken om att 

                                                        
69 Håstad, Studier i sakrätt, sidan 27 
70 En legotagares konkursbo har i princip retentionsrätt till det bearbetade godset, och kan innehålla detta 
för att utfå betalning för det arbete som lagts ned, eller för det material som tillförts. För en kommissionär 
är denna rätt i vissa fall en förstärkt retentionsrätt som till och med kan innebära panträtt. Kan man dra 
paralleller till reglerna som gäller för kommission när man talar om legotillverkare? Enligt Håstad går det 
inte att ställa upp någon skarp gräns mellan kommissionärsbolag och legotillverkare. Håstad betraktar 
själv många gånger kommissionären och legotagaren som två liknande parter. Det som skiljer dem båda 
åt, enligt Håstad, är att kommissionären bedriver sin verksamhet för annans räkning. Både legotagaren 
och kommissionären agerar emellertid i eget namn, gentemot tredje man. I detta fall anser Håstad att 
skillnaderna inte bör spela så stor roll, eftersom frågan om äganderätten till varorna inte påverkas av det 
faktum att kommissionärsbolaget har att redovisa för sin huvudman, när egendomen sålts. Reglerna om 
retentionsrätt bör därför, enligt min mening, vara tillämpliga även på en tredjepartslogistisk legotagare, 
som är en fristående part i förhållande till sin huvudman. Det är vanligt att huvudföretaget lämnar 
legotagaren ett förskott för det arbete som skall utföras. Om så skett kan huvudföretaget kvitta fordran på 
dessa, mot den fordran legotagarens konkursbo har på huvudföretaget. (Håstad, Studier i sakrätt, sidan 26 
ff) 
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separationsrätt alltid bör tillerkännas den part som lämnat egendomen i en tredje parts 

händer, så länge en ny sak inte skapats. Därför kommer jag fortsättningsvis att 

koncentrera mig på de frågor som uppkommer när tredjepartslogistikerns bearbetning 

innebär något utöver exempelvis en vanlig reparation eller, såsom i exemplet ovan, en 

stansning av nummerserier på saftkannor i plast. 

 

7.2.3 Det tillförda värdet 

 

Utöver vem som bidragit med materialet, kan det tillförda värdet hos den tredje parten 

beaktas vid bedömningen när gränsen för äganderättens övergång skall bestämmas. Här 

skall behandlas olika möjliga beräkningar av ett sådant värde. 

 

7.2.3.1 950 §, BGB 

 

Enligt tysk rätt är egendomen specificerad när en ny sak skapas om inte värdet av 

bearbetningen är avsevärt mindre än materialets värde.71 Detta utgör en klar och tydlig 

skiljelinje för när andelen tillfört värde innebär att äganderätten övergår på bearbetaren. 

En sådan skiljelinje, uttryckt i lag, är något vi saknar i svensk rätt. 

 

7.2.3.2 Åsikter som framkommit beträffande tillfört värde 

 

Utredningen SOU 1988:63 leddes av Torgny Håstad och kommittén bakom utredningen 

kallades ”Kommissionslagskommittén”. I utredningen framförs bland annat ett förslag 

till lag om separationsrätt. Viktiga synpunkter på området framkommer i utredningen, 

bland annat framförs två alternativa sätt att se på separationsrätten vid bearbetning.72 

Det första innebär att beställaren har separationsrätt till det bearbetade materialet så 

länge denne bidragit med materialet. Här undantas de fall då materialet är helt 

betydelselöst i förhållande till det arbete som lagts ned vid bearbetningen. Det andra 

alternativet innebär att det är graden av bearbetning som får avgöra om separationsrätt 

skall tillerkännas beställaren eller ej. I detta fall skulle en viss andel fastställas i lag, 

exempelvis två tredjedelar. Den slutliga produkten tillfaller bearbetaren, eller dennes 

utmätningsborgenärer respektive dennes konkursbo, om arbetsinsatsen utgör den 

                                                        
71 950 §, BGB, genom Håstad, Studier i sakrätt, sidan 37 
72 SOU 1988:63, sidan 208 
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övervägande andelen av produktens totala värde, det vill säga mer än två tredjedelar. 

Om istället värdet av det ursprungligen tillförda materialet utgör mer än två tredjedelar 

av produktens värde, skulle beställaren tillerkännas separationsrätt till produkten.73 Det 

framhålls att värderelationen emellertid inte kan få bli ensamt avgörande för 

beställarens separationsrätt. Ett tillägg måste göras beträffande de fall då det värde som 

tillförs genom arbete överstiger det ursprungliga materialet, men en ny sak ändå inte 

skapats. Som exempel ges ett par skor som lämnas till en skomakare. Även om 

kostnaden för att laga skorna överstiger dessas värde vid inlämningen anses det inte 

acceptabelt att separationsrätten går förlorad.74 Detta undantag för fall då en ny sak inte 

skapats stämmer väl överens med vad som anförts under 7.2.2. 

 

Kommissionslagskommittén kom fram till att det första alternativet borde förordas och 

att bearbetarens borgenärer därmed får respektera parternas avtal om att den slutliga 

produkten skall tillfalla beställaren när detta bidragit med materialet. Förslaget om en ny 

lag om separationsrätt ledde emellertid aldrig till lagstiftning. 

 

Almén uttryckte långt tidigare en åsikt som går i samma riktning som 

Kommissionslagskommitténs framförda åsikt. Han anser att det inte kan antas att 

bearbetaren skall bli ägare till materialet, genom vad han kallar arbetsbeting. 

Huvudregeln är således, även enligt honom, att äganderätten till materialet skall bestå 

trots bearbetningen.75 Om däremot materialets värde är ringa, i jämförelse med arbetet 

som lagts ned vid bearbetningen, anser han att huvudföretaget inte skall medges något 

annat än en fordran på materialets värde. Hans hållning är emellertid restriktiv och han 

menar att detta endast gäller då materialet, i förhållande till arbetet, är av försvinnande 

lågt värde.76  

 

 

 

 

                                                        
73 Om arbetsinsatsen och det ursprungliga materialet betingade samma värde skulle produkten ägas av 
parterna med samäganderätt. Jag utgår från att en av parterna har tillfört en övervägande andel av det 
totala värdet. 
74 SOU 1988:63, sidan 209 
75 Almén/Eklund, § 2, not 10 
76 Almén/Eklund, § 2, not 16 
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Det finns de som har motsatt åsikt och istället hävdar att rätten till den omvandlade 

egendomen, i regel, bör tillfalla bearbetaren. Det grundas på att legotagaren är en 

självständig part i förhållande till sin huvudman. Som exempel på egendom där det kan 

anses orättvist att ge beställaren rätt till egendomen kan nämnas att måla en tavla på duk 

som beställaren tillhandahållit eller att skriva en bok på papper som lämnats av 

beställaren.77  Enligt Håstad skulle dessa båda exempel omfattas även av Alméns 

restriktiva undantagsregel och därmed innebära att rätten till den omvandlade 

egendomen tillerkändes bearbetaren. Håstad är av den uppfattningen att det står i bäst 

harmoni med rättssystemet i övrigt att låta principen om alla anspråks lika rätt i konkurs 

slå igenom när det brister i identitet mellan det ursprungliga materialet och den slutliga 

produkten.78 När en skomakare lagar ett par trasiga skor är det ingen tvekan om att 

kravet på identitet är uppfyllt trots bearbetningen. Däremot skulle ett betraktelsesätt som 

det Håstad antagit kunna innebära att de färdiga saftkannorna, i exemplet under 7.2.2, 

vilka tillverkats av plastmassa som huvudföretaget lämnat till tredjepartslogistikern, inte 

nödvändigtvis skulle uppfylla kravet på identitet. Därmed skulle huvudföretaget gå 

miste om sin separationsrätt till de färdiga kannorna eftersom det brister i identitet 

mellan det ursprungliga materialet och den slutliga produkten.   

 

7.2.4 Diskussion  

 

Jag anser att SOU 1988:63 innehåller en värdefull sammanställning av de 

grundläggande faktorer som bör beaktas rörande äganderättsfrågan vid legobearbetning 

och legotillverkning. Där beskrivs två grundläggande faktorer, nämligen vem som 

tillfört materialet, eller merparten av materialet, samt i hur hög grad materialet 

bearbetats. Dessa faktorer är återkommande i litteraturen såsom avgörande faktorer vid 

bedömningen av om äganderätten övergått på bearbetaren. Detta kan enkelt uttryckas 

som en mätning av produktens värdeökning hos legotagaren men Kommissionslags-

kommittén har faktiskt diskuterat dessa alternativ som två skilda faktorer, och den har 

således, i sin diskussion, inte betraktats som en del av en sammanvägning. Kommittén 

har därefter valt att, i första hand, stanna vid att tilldela den part äganderätten som 

tillförde det ursprungliga materialet. Enligt min mening skulle i så fall även frågan om 

vem som bidragit med tillverkningsinstruktioner, det vill säga vem som äger den 

                                                        
77 Hammarskjöld, sidan 102 
78 Håstad, Studier i sakrätt, sidan 37 
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ursprungliga idén, kunna läggas till dessa faktorer. Denna faktor skulle kunna mätas 

som ett uppskattat värde av idén/instruktionen och vägas in vid uppskattningen av det 

tillförda värdet. Min uppfattning är att det skulle vara obilligt att låta äganderätten till 

bearbetad egendom övergå till legotagaren (och kanske än mer obilligt att låta den 

övergå till dennes borgenärer) utan att beakta denna faktor. Bidraget i form av 

kunskapen om utförandet bör väga lika tungt som bidraget i form av materialet. Det 

skulle dessutom underlätta bedömningen av exempel av det slag Hammarskjöld givit, 

om pappret som bearbetas till ett manuskript och målarduken som omvandlas till ett 

konstverk. Då skulle diskussionen sluta innan värdet på det ursprungliga materialet 

behövde bestämmas. Endast det faktum att legotagaren stod för idén skulle i ett sådant 

fall väga så tungt, i förhållande till materialets värde, att det direkt skulle avgöras att 

legotagaren hade rätt till den slutliga produkten.  

 

Jag anser att en sammanvägning av det tillförda värdet bör göras utifrån alla moment 

som tillför produkten värde i förhållande till det ursprungliga materialet. Det innebär att 

värdet kan bestå av en idé, till exempel en ritning, såväl som materialet för 

tillverkningen av produkten.  

 

Som jag beskrivit har ingen exakt gräns uppställts i svensk rätt för hur stor 

värdeökningen skall vara, för att äganderätten skall anses ha övergått till legotagaren. 

Min uppfattning är att domstolen skulle se restriktivt på möjligheten till äganderättens 

övergång. För att kunna bedöma vilken egendom som är omvandlad i så hög grad att 

äganderätten övergått på bearbetaren behövs emellertid en tydlig gräns. Min uppfattning 

är att gränsen för när separationsrätt tillerkänns en beställare har placerats något högre, 

det vill säga det krävs att värdet som tillförts hos bearbetaren är högre, än vad som nu 

krävs enligt tysk rätt. Enligt Almén bör materialets värde vara ringa i förhållande till 

arbetsinsatsen för att äganderätt skall tillerkännas bearbetaren. I tysk rätt föreskrivs 

istället att bearbetningen skall vara av avsevärt mindre värde än det tillförda materialet 

för att egendomen inte skall anses specificerad. Formuleringarna förvirrar något. För att 

förtydliga tillåter jag mig att kasta om dem något och konstaterar att separationsrätt  
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tillerkänns huvudföretaget enligt Almén om: 

 

- Materialets värde är mer än ringa i förhållande till arbetsinsatsen 

 

… medan separationsrätt tillerkänns huvudföretaget enligt tysk rätt om: 

 

- Materialets värde är avsevärt högre än arbetsinsatsen 

 

Huruvida gränsen i tysk rätt är lämpad för svensk rätt skall jag låta vara osagt (liksom 

huruvida Alméns åsikter är helt accepterade i svensk rätt). Däremot vore det, enligt min 

mening, önskvärt om ett bestämt andelsvärde uppställdes även i svensk rätt för att skapa 

klarhet, främst för de parter som inte ingått något avtal som reglerar äganderätten till 

den bearbetade varan. Håstad anser att regeln i 950 §, BGB, bör tillämpas även i svensk 

rätt eftersom den är i linje med exempelvis äganderättsförbehållets ogiltighet vid 

bearbetning.79  

 

 

7.3 Surrogation – en grund för separationsrätt? 
 

Nedan skall jag diskutera huruvida så kallad surrogation är en möjlighet för 

huvudföretaget att bli bevarad vid sin separationsrätt till egendomen, för det fall 

bedömningen skulle resultera i att en ny sak anses ha uppkommit hos 

tredjepartslogistikern. 

 

7.3.1 Surrogationsprincipen 

 

I vissa fall kan ägarens separationsrätt förflyttas till egendom som trätt i den 

ursprungliga egendomens ställe. Det är detta som kallas surrogation och den egendom 

som trätt i den ursprungliga egendomens ställe betecknas surrogat. Den ursprungliga 

tanken beträffande kravet på identitet var som bekant att separationsrätt inte skulle 

accepteras till annat än just de egendomsobjekt som utgjorde den ursprungliga 

egendomen.  När dessa objekt inte längre finns kvar återstår en rätt till ersättning, vilket 
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normalt inte ger separationsrätt. Denna princip frångås alltså ibland genom att 

separationsrätt får göras gällande i surrogategendom.  

 

För att surrogation skall accepteras krävs att ägaren hade separationsrätt till den 

ursprungliga egendomen, det vill säga bland annat att specialitetsprincipens krav var 

uppfyllda beträffande egendomen.80 Därutöver skall ett surrogat ha trätt i egendomens 

ställe. Så kan ha skett i flera led genom att exempelvis en bil som lämnats till en 

bilfirma, av denna, byts mot en släpkärra vilken i sin tur säljs mot betalning. I ett sådant 

fall skulle surrogation vara teoretiskt möjlig i de medel som trätt i släpkärrans ställe. Det 

innebär att ägaren blir bevarad vid sin separationsrätt trots att det brister i identiteten 

mellan den ursprungliga egendomen och den nya egendomen. Däremot är 

surrogationsprincipen inte tillämplig för det fall det brister i kontinuiteten, vilket 

innebär att det krävs ett starkt samband mellan den ursprungliga egendomen och 

surrogatet.81 Detta leder vidare till att den ägare som ursprungligen hade separationsrätt 

till bilen löper stor risk att inte tillerkännas separationsrätt i medlen som lämnats i 

betalning för släpkärran. Det beror på att surrogation kräver att egendomen hålls skild 

från gäldenärens egna tillgångar. När egendom byts ut i flera led ökar risken för inslag 

av gäldenärens tillgångar vid något av bytena.82 Avslutningsvis krävs för surrogation att 

surrogatet uppfyller kraven på specialitet. I förhållande till mitt exempel med 

betalningen för släpkärran innebär det att bilfirman måste ha hanterat medlen i enlighet 

med lagen om redovisningsmedel. 

 

Walin är den som gått längst i att vilja acceptera surrogation som grund för 

separationsrätt. Enligt Walin bör det inte råda någon tvekan om att surrogation kan 

åberopas även i fall där ett sådant synsätt inte direkt uttryckts i lag.83  

 

7.3.2 Bakomliggande syften  

 

Surrogation är inte en helt accepterad rättsfigur. Det är av rättviseskäl man ändå valt att 

acceptera separationsrätt till egendom som trätt istället för den ursprungliga egendomen. 

Principen om att separationsrätten går förlorad i vissa fall ter sig inte helt självklar för 
                                                        
80 Jensen, sidan 30 
81 Walin, Separationsrätt, sidan 174 
82 Jensen, sidan 30 
83 Walin, Separationsrätt, sidan 162 
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allmänheten. Det kan naturligtvis uppfattas som ”orättvist” att separationsrätten går 

förlorad och ersätts av en fordran när sysslomannen kommer på obestånd. Allmänheten 

har länge ansetts betrakta det som stötande att surrogation inte godtas. Istället har 

surrogation betraktats som naturlig i vissa situationer.84 Ett av de grundläggande syftena 

bakom tillämpningen av surrogation var att förhindra att ett värde på grund av rena 

tillfälligheter förflyttades från en part till en annan. Enligt Walin kan surrogation 

förhindra att en part gör en obehörig vinst på bekostnad av en annan.85 Detta har 

kritiserats av Karlgren som hävdar att surrogationsprincipen, i sig, syftar till att 

förekomma en sådan värdeöverföring.86 

 

7.3.3 Surrogation som grund för huvudföretagets separationsrätt 

 

Jag skall här utreda möjligheten att tillämpa surrogation som grund för huvudföretagets 

separationsrätt vid tredje partens omvandling av huvudföretagets egendom.  

 

Enligt min uppfattning skulle huvudföretaget möjligen kunna tillerkännas 

separationsrätt till den omvandlade egendomen genom surrogation. Huvudföretaget kan 

exempelvis ha lämnat hundra stuvar med tyg till tredjepartslogistikern i december för 

förvaring under vintermånaderna. I april månad skall tredjepartslogistikern, enligt 

avtalet, sy om tyget till sommarkjolar. För det första kan konstateras att huvudföretaget 

som regel har separationsrätt till tyget fram till april. Frågan är huruvida 

separationsrätten till kjolarna består genom surrogation för det fall tredjepartslogistikern 

exempelvis går i konkurs redan den 30 april, då tredjepartslogistikern ännu inte hunnit 

transportera kjolarna vidare till den slutliga kunden. För att surrogation skall accepteras 

krävs, som framkommit, att det finns ett starkt samband mellan den ursprungliga 

egendomen, tyget, och surrogatet, kjolarna.  

 

Enligt min mening torde surrogation vara en möjlig grund för huvudföretagets 

separationsrätt till kjolarna. Förvisso har inslag av tredjepartslogistikerns egendom, i 

form av värdet av en tjänst, inneslutits i varan. Detta skulle kunna innebära en viss 

problematik när huvudföretaget skall bevisa att kontinuitet föreligger. Därutöver kan 

                                                        
84 Walin, Separationsrätt, sidan 163 
85 Walin, Separationsrätt, sidan 163 
86 Karlgren, sidan 48 
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tilläggas att en grundläggande förutsättning för surrogation är att det inte är parternas 

avtal som ändrats, utan istället är det föremålet för parternas avtal som blivit ersatt. Jag 

ställer mig därför tveksam till om surrogation skulle kunna uteslutas endast på grund av 

att parterna avtalat om att en omvandling skall äga rum. Håstad utesluter inte att 

surrogation kan föreligga i vissa fall då egendom omvandlats i enlighet med ett 

bearbetningsavtal, även om han anser att bristande identitet mellan materialet och den 

slutliga produkten talar emot ett sådant betraktelsesätt.87 

 

Surrogationsprincipen är relativt svårtillämpad. Förvisso existerar samma komplexitet 

beträffande gränsdragningen vid tillämpning av lagen om redovisningsmedel och lagen 

om företagshypotek. Trots detta ställer jag mig tveksam till huruvida denna lösning är 

den enklaste och mest tilltalande för parterna. Huvudföretaget skulle tvingas bevisa att 

avtalet mellan detta och tredjepartslogistikern innebär att äganderätten till egendomen 

aldrig skall övergå. Därutöver skulle huvudföretaget åläggas att bevisa att den 

kontinuitet, som krävs för surrogation, är obruten. Detta skulle, enligt mitt sätt att se på 

saken, kunna leda till komplicerad bevisföring för huvudföretaget. 

 

 

7.4 Separationsrätt på grund av avtal 

 
I detta avsnitt skall jag föra en diskussion där jag framhåller vad som talar för och emot 

att huvudföretaget tillerkänns separationsrätt till varor som tredjepartslogistikern 

bearbetat, endast på grund av att parterna genom avtal kommit överens om att 

huvudföretagets äganderätt skall bestå. 

 

7.4.1 Skäl emot separationsrätt på grund av avtal 

 

Separationsrätt utgör huvudregeln i svensk rätt. Den som är ägare till viss egendom 

skall som regel också ha separationsrätt till sin egendom även om egendom finns hos en 

tredje part som utsätts för utmätning eller går i konkurs. Separationsrätten bygger, som 

beskrivits ovan, i kapitel 6, på specialitetsprincipen. När egendom bearbetats så att den 

inte längre går att identifiera eller ett huvudföretaget tillhörigt föremål har 

                                                        
87 Håstad, Studier i sakrätt, sidan 36-37. Se även ovan, under 7.2.3.2. 
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sammanfogats med ett föremål som tillhör den tredje parten, har huvudföretaget normalt 

inte ansetts ha denna rätt. Redan i det tidigare lagrummet 17:2 HB, stadgades att den 

ursprunglige ägaren inte hade bättre rätt till förvandlad egendom än konkursborgenärer i 

allmänhet. Det innebar alltså att denne inte skulle ha separationsrätt till egendomen utan 

endast tillerkännas en fordran på ett värde i konkursen. Enligt Karlgren var detta ingen 

regel utan undantag.88 Han kan ha åsyftat regleringen vilken, redan då, godtog att en 

kommissionär ersatte egendom som han innehade för kommittentens räkning med 

egendom av samma slag, utan att kommittenten förlorade sin separationsrätt.  

Anledningen till att egendomen istället bör kunna tas i anspråk av den tredje partens 

borgenärer, är att dessa bör skyddas på olika sätt. Framförallt skall de skyddas från ett 

otillbörligt agerande från gäldenärens sida, exempelvis genom efterhandskonstruktioner 

och skenavtal.89 Att inte tillerkänna huvudföretaget separationsrätt till omvandlad 

egendom innebär dessutom ett upprätthållande av principen om alla fordringars lika rätt 

i konkurs, på så sätt att alla oprioriterade fordringar ges lika rätt i konkursen. 

 

Det är en grundläggande förutsättning för separationsrätt att den som hävdar 

separationsrätt framställer ett krav på något specifikt, något som kan identifieras. För att 

dra en gräns mellan den borgenär som har separationsrätt till egendom och den som inte 

har det behöver man, vilket framkommit, fastställa vilka faktorer som skall tillmätas 

betydelse vid bedömningen av graden av omvandling och värdeökning hos bearbetaren.  

 

7.4.2 Skäl för separationsrätt på grund av avtal 

 

Om huvudföretaget inte skulle anses ha separationsrätt skulle egendomen ingå i 

tredjepartslogistikerns konkurs. Om huvudföretaget bidragit med materialet skulle 

tredjepartslogistikerns konkursbo tvingas ersätta huvudföretaget för materialet. Därefter 

skulle varorna säljas av konkursboet för att erhålla medel till betalning av borgenärerna. 

Det är högst troligt att huvudföretaget skulle visa sig vara den part som köper varorna 

av konkursboet. Eftersom huvudföretagets behov av de bearbetade varorna kan vara 

mycket stort, och i vissa fall även brådskande, är det hur som helst med största 

sannolikhet, huvudföretaget som skulle betala det högsta priset för varorna. Detta gäller 
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inte minst då bearbetningen avser varor som bearbetats på ett mycket speciellt sätt för 

att tillgodose huvudföretagets kunder. 

 

Om huvudföretaget istället skulle tillerkännas separationsrätt till det bearbetade godset 

skulle detta innebära att konkursboet istället skulle inneha en fordran på huvudföretaget 

beträffande kostnaden för bearbetningen. Det finns inte anledning att förutsätta att 

huvudföretaget inte skulle vara betalningsdugligt och därför inte heller någon anledning 

att anta att det inte skulle infria sin skuld. Syftet att skydda borgenärerna skulle, enligt 

min mening, därför inte åsidosättas eftersom konkursboet skulle få betalt för 

gäldenärens utförda arbete, vilket är just vad det, enligt min mening, rätteligen skall ha.  

Om huvudföretaget istället för att behöva köpa varorna av konkursboet tillerkänns 

separationsrätt i det bearbetade godset slipper boet de kostnader det skulle medföra att 

sälja egendomen och huvudföretaget kommer på samma sätt undan de kostnader det 

innebär för detta att köpa den. 

 

Den argumentation som förs, för och emot separationsrätten, kan sammanfattas som två 

olika grundargument. Å ena sidan anses att principen om likabehandling av alla anspråk 

i konkurs bör gälla. Varför skall exempelvis en fordran på hyra sättas efter en fordran på 

att utfå bearbetat gods – detta hade ju aldrig kunnat bearbetas om gäldenärsföretaget 

inte hade haft en lokal att göra det i?90 Å andra sidan hävdas en bestämd rätt att utfå 

resultatet av arbete som gjorts på beställning med hjälp av det material man som 

beställare tillhandahållit. Därigenom framkommer en önskan om att sätta parternas 

ömsesidiga avtal framför eventuella sakrättsliga krav.  

 

 

7.5 Avsteg från kravet på sakrättsmoment 
 

7.5.1 NJA 1986 s 217 

 

I fallet hade ett bolag, DR-bolaget, pantförskrivit samtliga sina fakturafordringar till 

Independent Factoring AB (factoringbolaget). På så vis fick DR-bolaget av 

factoringbolaget låna ett belopp motsvarande 80 % av kundfordringarnas värde. DR-
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bolagets kunder fick meddelande om att pantsättning skett i samband med 

faktureringen. Därefter pantförskrev DR-bolaget de, till factoringbolaget pantförskrivna 

fordringarna samt de inflytande betalningarna för dessa, till AB Smålänningen 

(Smålänningen) i den mån dessa inte skulle behöva tas i anspråk för betalning till 

factoringbolaget. Det var således överhypoteket som pantsattes och DR-bolaget fick 

låna ett belopp motsvarande 20 % av fordringarnas värde, av Smålänningen. DR-

bolaget meddelade enbart factoringbolaget om andrahandspantsättningen till 

Smålänningen. Därmed blev inte de pantsatta fordringarnas gäldenärer underrättade om 

andrahandspantsättningen på ett sådant sätt som krävs för att pantsättningen skall bli 

sakrättsligt skyddad och därför ansågs Smålänningen inte kunna tillerkännas 

förmånsrätt i DR-bolagets konkurs. Hovrätten anförde att det förvisso orsakade stora 

praktiska svårigheter att underrättelse till varje gäldenär krävs, för att sakrättsligt skydd 

skall ha uppnåtts, men kom fram till att syftet med skyldigheten att denuntiera91 

gäldenären inte uppfylls om inte denuntiation företas i enlighet med skulderbrevslagens 

bestämmelser. Ett av syftena med denuntiationen är att pantsättaren avskärs från 

möjligheten att förfoga över den pantsatta egendomen och denna möjlighet kvarstod, 

enligt rätten, i det aktuella fallet.  

 

HD kom emellertid att göra en motsatt bedömning och kom istället fram till att 

denuntiationen till factoringbolaget var tillräcklig. Domstolen anförde följande som skäl 

för sin bedömning. Vid den första pantsättningen av fordringarna underrättades varje 

enskild gäldenär genom ett meddelande på fakturan om att fordringen pantsatts hos 

factoringbolaget. Därefter kunde gäldenärerna inte längre, med befriande verkan, betala 

till DR-bolaget. Eftersom 80 % av kundfordringarnas värde var belånat hos 

factoringbolaget var det, enligt domstolen, inte möjligt att utröna, huruvida en viss 

kundfordring varit helt eller delvis obehövlig för täckning av factoringbolagets fordran 

på DR-bolaget. Gäldenärerna kunde inte heller förlita sig på ett meddelande enbart från 

DR-bolaget, om att detta återigen ägde rätt att ta emot betalning för skulderna. Därför 

skulle inte en denuntiation till varje enskild gäldenär ha haft någon betydelse för DR-

bolagets möjlighet att förfoga över de pantsatta fordringarna. Däremot skulle 

factoringbolaget ha kunnat lämna ett meddelande till gäldenärerna, om att detta ägde 

rätt att emotta betalning med rättslig verkan. Det kunde emellertid inte factoringbolaget 

                                                        
91 Denuntiation innebär att gäldenären underrättas av överlåtaren eller den till vilken överlåtelse skett om 
att fordran överlåtits eller pantsatts, Skuldebrevslagen 10 § och 31 §. 
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göra efter att detta meddelats om att fordringarna pantsatts i andra hand, eftersom 

factoringbolaget därigenom var i ond tro.  

 

Domstolen ansåg på dessa grunder att DR-bolaget varit avskuret från att, till skada för 

andrahandspanthavaren, förfoga över de pantsatta fordringarna. Därmed ansågs syftet 

med regeln uppfyllt trots att det sakrättsliga moment som föreskrivits för situationen 

inte företagits. HD valde att acceptera det meddelande som lämnats factoringbolaget 

och det likställdes med en denuntiation till varje enskild gäldenär. 

 

7.5.2 Mina synpunkter beträffande NJA 1986 s 217 

 

Domstolen har i fallet valt att göra avsteg från det normalt erforderliga sakrättsliga 

momentet för att underlätta för parterna i ett avtalsförhållande. Parterna i fallet var en 

del av en relativt ny form av partsförhållande, vilket troligtvis inte beaktats vid 

skapandet av den sakrättsliga regeln. De presenterade därutöver en annan variant av det 

sakrättsliga moment som lagen föreskrivit. Här handlade det om ett avsteg från 

principen om att gäldenären skall denuntieras när en fordran övergår på någon annan, 

och i detta fall nöjde sig domstolen med att en denuntiation gjordes till 

förstahandspanthavaren. Det handlade om att ställa en viss grad av smidighet i 

förhållande till den skada detta skulle kunna tänkas orsaka. Domstolen valde att betrakta 

skadan som liten i förhållande till den ökade smidigheten vid pantsättningen av 

fordringarna. Argument som låg bakom utgången i målet grundas på de syften som 

ligger bakom den ursprungliga regeln om denuntiation. Anledningen till att denuntiation 

skulle ske till gäldenären vid överlåtelse av fordran var att förhindra att gäldenären 

betalar till den ursprunglige fordringsägaren. I detta fall bedömdes denna risk som 

obefintlig och därför ansågs det tillräckligt att denuntiation skedde till factoringbolaget. 

I den följande diskussionen skall jag behandla frågan huruvida ett tredjepartslogistiskt 

partsförhållande skulle kunna föranleda några liknande avsteg från det sakrättsliga 

momentet tradition. 

 

7.5.3 Diskussion 

 

Finns det möjlighet att vinna sakrättsligt skydd på annat sätt än genom tradition då 

tradition normalt skulle ha erfordrats? I svensk rätt är kravet på tradition väl etablerat. 
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När egendom omvandlats i så stor utsträckning att en ny sak skapats innebär det att ny 

egendom anses ha trätt istället för den gamla. Den nya egendomen har i ett sådant fall 

inte traderats till den tidigare egendomens ägare, i denna uppsats huvudföretaget, varför 

huvudföretagets äganderätt inte är sakrättsligt skyddad gentemot tredjepartslogistikerns 

borgenärer. Det alternativ som står till buds för sakrättsligt skydd beträffande annan 

egendom, det vill säga registrering, är knappast ändamålsenligt i detta fall.92 Eftersom 

den omvandlade egendomen aldrig tillhör tredjepartslogistikern i obligationsrättslig 

bemärkelse är jag benägen att hävda att egendomen aldrig varit tillgänglig för 

tredjepartslogistikerns borgenärer. Min definition av tredjepartslogistik föreskriver att 

förhållandet grundas på ett skriftligt kontrakt. Ett sådant kontrakt, där parterna kommit 

överens om att äganderätten till egendomen aldrig skall övergå på tredjepartslogistikern, 

skulle, enligt min mening, kunna sättas framför eventuella sakrättsliga krav.  

 

Som framkommit skulle surrogationsprincipen i vissa fall kunna läggas till grund för 

huvudföretagets separationsrätt till det bearbetade godset. Jag anser emellertid att ett 

lämpligare och mindre komplicerat sätt, på vilket huvudföretaget kan grunda sin 

separationsrätt, vore att låta avtalet mellan huvudföretaget och tredjepartslogistikern 

lämnas företräde. Om huvudföretaget, på grund av avtalet mellan detta och 

tredjepartslogistikern, tillerkändes separationsrätt till det bearbetade godset, skulle 

tredjepartslogistikerns borgenärer, enligt min uppfattning, inte försättas i en sämre 

situation än om traditionsprincipen skulle få råda. Traditionsprincipens främsta syften 

är, som beskrivits ovan, under 6.1.2, att förhindra skenavtal och 

efterhandskonstruktioner bör kunna uppfyllas ändå. Risken för skenavtal bör bli mindre 

då ytterligare en företeelse, utöver avtalet parterna emellan, måste bevisas av 

huvudföretaget - nämligen den att materialet härrör från detta.93 Detta skiljer 

bearbetningsavtalet från ett avtal om kommission eller ett avtal om beställningsköp.  

 

 

 

                                                        
92 Alternativet att registrera en äganderättsövergång innebär att iaktta proceduren som föreskrivs i Lag 
(1845:50 s 1) om lösöreköp. I denna lag ges en möjlighet till ett alternativt förfarande istället för tradition 
vid köp av lös egendom. Genom en skriftlig handling som skall kungöras i ortens tidning och en 
registrering av handlingen hos Kronofogdemyndigheten resulterar i att egendomen inte kan ingå i 
konkursboet eller bli föremål för utmätning.  
93 SOU 1988:63, sidan 210 
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I NJA 1986 s 217 mötte domstolen en ny form av avtalsförhållande för vilket det 

normalt erfordrade sakrättsmomentet inte nödvändigtvis var det mest lämpade. 

Domstolen valde att underlätta för parterna genom att justera det traditionella 

sakrättsliga momentet till förmån för ett enklare förfarande. Enligt min mening finns 

anledning att överväga om inte separationsrätt bör tillerkännas ett huvudföretag som 

ingått avtal om tredjepartslogistik för att på samma sätt förenkla för parterna i en ny typ 

av avtal av stor ekonomisk betydelse. I NJA 1986 s 217 gavs den sakrättsliga regelns 

syften en avgörande betydelse för utgången i målet. Min uppfattning är att en situation 

där en tredje part bearbetat egendom för ett huvudföretags räkning bör kunna betraktas 

på samma sätt. Eftersom den sakrättsliga regeln om tradition, i ett sådant fall, inte fyller 

sitt syfte i sådan utsträckning att nyttan av detta väger över de nackdelar, som dess 

tillämpning riskerar att orsaka, anser jag att den bör sättas åt sidan. Istället anser jag att 

parternas avtal bör ges företräde framför eventuella sakrättsliga krav. Såsom 

framkommit innebär det svårigheter att fastställa var gränsen går för äganderättens 

övergång på grund av bearbetning. Genom att acceptera det avtal som säger att 

äganderätten till den bearbetade varan aldrig övergår på tredjepartslogistikern, behöver 

en bedömning beträffande det tillförda värdet aldrig företas i de fall då parterna avtalat 

om att huvudföretagets äganderätt skall bestå. 

 

 

7.6 Slutsatser 
 

För det första behöver i varje enskilt fall fastställas huruvida en ny sak alls har 

uppkommit genom bearbetningen. Jag har koncentrerat min framställning till de fall då 

så har skett. Bedömningen av äganderättens övergång blir sedan beroende av vem av 

parterna som tillfört materialet samt i hur stor utsträckning produkten tillförts ytterligare 

värde hos tredjepartslogistikern. Att fastställa det tillförda värdet är, som framgått, inte 

okomplicerat. Huvudföretagets separationsrätt skulle kunna bevaras genom surrogation. 

Enligt min mening är detta emellertid inte den mest praktiska lösningen för 

huvudföretaget.  

 

Genom NJA 1986 s 217 gjorde HD avsteg från kravet på det sakrättsliga momentet 

denuntiation, eftersom det ursprungliga syftet bakom regeln ansågs kunna uppnås på 
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annat sätt. Enligt min mening finns anledning att undersöka om inte avtalet mellan 

parterna i ett tredjepartslogistiskt förhållande på motsvarande sätt bör föranleda ett 

avsteg från traditionsprincipen. De ändamål traditionsprincipen syftar till att uppfylla i 

ett sådant fall anser jag väl uppfyllda utan iakttagande av det sakrättsliga momentet. Jag 

anser därför att avtalet mellan huvudföretaget och tredjepartslogistikern bör ges 

företräde framför eventuella sakrättsliga krav från tredjepartslogistikerns borgenärer.  
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8 Den dolda risk kreditgivaren utsätts för  
 

 

8.1 Företagshypotek  
 

 

En vanlig form av säkerhet för företagskrediter är företagshypotek, vilket regleras i lag 

(1984:649) om företagshypotek. Företagshypoteket är en säkerhet ställd i företagets 

näringsverksamhet. Med näringsverksamhet menas all näringsverksamhet som företaget 

vid varje tidpunkt utövar här i landet. Följden av detta blir att objektet för säkerheten 

kan komma, och ofta kommer, att växla. Det ligger i sakens natur att egendom som 

omfattas av företagshypotek skiftar och ersätts av annan egendom. Istället för att 

säkerheten avser något eller några specifika föremål, avser den företagets samlade 

tillgångar vilka används för dess verksamhet. För att skydda borgenärerna finns 

bestämmelser som ger en så kallad förföljelserätt, till den fordran som trätt istället för 

den ursprungliga egendomen, om verksamheten överlåts.94 

 

Enligt förmånsrättslagen ges de borgenärer vilka har säkerhet i fast egendom eller i 

form av panträtt, utdelning före de borgenärer vars säkerhet består av företagshypotek. 

Alla kreditsökande företag har emellertid inte möjlighet att lämna säkerhet i fast 

egendom. Företaget kanske inte har full äganderätt till den fasta egendom det nyttjar för 

sin verksamhet genom att den fastighet företaget använder sig av hyrs eller arrenderas 

av någon annan. Det kreditsökande företaget kan även ha lämnat en annan kreditgivare 

säkerhet i sin fasta egendom.  

 

För kreditgivaren kan företagshypotek accepteras som säkerhet, som ett 

andrahandsalternativ till säkerhet i fast egendom eller panträtt. Företagshypotek ger fler 

företag möjlighet att erhålla kredit än om företagets lösa egendom skulle behöva 

pantsättas och det utgör därför en vanligt förekommande säkerhet för företagskrediter i 

Sverige.  

 

 

                                                        
94 Walin, Om företagshypotek, sidan 30 
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8.2 Vilka lagar reglerar företagens redovisning? 
 

Enligt bokföringslagen (BFL)95 är grundregeln att alla näringsidkare omfattas av 

lagen.96 Årsredovisningslagen (ÅRL)97 är, enligt dess 1 §, tillämplig på i stort sett alla 

aktiebolag och handelsbolag. Årsredovisning i form av resultaträkning och 

balansräkning skall, enligt ÅRL, upprättas för varje räkenskapsår.98 Det är dessa två 

lagar, i synnerhet ÅRL, som kommer att diskuteras här. 

 

 

8.3  Vem är årsredovisningen till för? 
 

Årsredovisningen är till för alla som har ett intresse av företagets ekonomiska och 

finansiella ställning. Bland de intressenter vilka kan ha ett sådant intresse kan nämnas 

aktieägarna, framtida handelspartners, leverantörer, kunder, skatteborgenären (stat eller 

kommun) samt andra företag som har ett intresse av att till exempel köpa företaget. 

Kreditgivarna utgör en del av de parter vilka fattar beslut utifrån en granskning av 

företagens årsredovisningar. Denna granskning utgör en avgörande faktor vid 

beslutsfattandet, vilket gör dessa intressenter beroende av att företag som upprättar 

årsredovisning iakttar de grundläggande principerna om försiktighet och en rättvisande 

bild.  

 

Kreditgivarna utgör en beaktansvärd och samtidigt en sårbar del av den grupp som 

granskar företagens räkenskaper. Därför anser jag att det är av vikt att det kreditsökande 

företagets årsredovisning tydligt speglar de risker kreditgivarna kommer att utsätta sig 

för vid en kreditgivning. 

 

 

 

 

 

                                                        
95 Bokföringslag (1999:1078) 
96 BFL, 2 kap, 1 § 
97 Årsredovisningslag (1995:1554)  
98 ÅRL 2 kap, 1 § 
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8.4 Redovisningsprinciper 
 

8.4.1 Principerna 

 

8.4.1.1 God redovisningssed 

 

ÅRL innehåller en bestämmelse om att bokföringsskyldigheten skall fullgöras i 

överensstämmelse med god redovisningssed samt upprättas på ett överskådligt sätt.99 

Här kommer endast att kort beröras vad som menas med detta begrepp. 

Bokföringsnämnden, BFN, samt i vissa fall Finansinspektionen, ansvarar för 

utvecklandet av god redovisningssed.100 Ytterligare rekommendationer i 

redovisningsfrågor lämnas främst av Redovisningsrådet. Även vissa rekommendationer 

som lämnats av FAR (före detta Föreningen Auktoriserade Revisorer, vilken numera 

endast benämns FAR) är fortfarande aktuella. Därutöver är det framförallt den 

sammanställning av redovisningsrätt och rekommendationer som ges ut av FAR varje år 

som är intressant för den som vill finna riktlinjer beträffande god redovisningssed. 

 

All lagstiftning, praxis samt alla rekommendationer som ges formar tillsammans 

normen för vad som är god redovisningssed. BFL och ÅRL är utformade som ramlagar 

och de skall tillämpas under ett allmänt beaktande av god redovisningssed. Lagarna 

skall i första hand tolkas på traditionellt vis. God redovisningssed skall sedan endast 

användas som en utfyllnad när den traditionella tolkningen inte räcker till.101 Ett av 

syftena med att rekommendationer lämnas genom Redovisningsrådet och 

Bokföringsnämnden är att uppnå en enhetlig redovisning bland företagen. En annan 

orsak, till att vägledning genom rekommendationer accepteras på redovisningsrättens 

område, är att detta är ett rättsområde som kräver flexibilitet. Redovisningsrätten har ett 

starkt samband med skatterätten, vilken relativt flitigt utsätts för revideringar. Av den 

anledningen är det viktigt att god redovisningssed kan revideras på ett smidigare sätt än 

genom stiftandet av nya lagar. Denna möjlighet ges genom att rekommendationerna 

tillerkänns en vägledande funktion. 

 

                                                        
99 ÅRL, 2 kap 2 § 
100 BFL, 8 kap 1 § 
101 FAR, sidan 385 
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God redovisningssed innebär, enligt FAR:s redovisningsrekommendationer: 

 

”en skyldighet att följa lagen och de redovisningsprinciper som anges i lagen. Särskild 

betydelse tillmäts också allmänna råd och rekommendationer av normgivande organ 

som Redovisningsrådet och BFN”102 

 

God redovisningssed bör därmed innebära att följa alla de redovisningsprinciper som 

accepterats i svensk rätt, såsom exempelvis försiktighetsprincipen eller principen om att 

ge en rättvisande bild av företagets ekonomiska och finansiella ställning. Enligt FAR 

innebär att ge en rättvisande bild i huvudsak att vara tydlig vid upprättandet av årsredo-

visningen genom att presentera denna som en helhet samt att tilläggsupplysningar 

lämnas, när detta krävs för att ge en rättvisande bild.103 

 

8.4.1.2 Försiktighetsprincipen och realisationsprincipen 

 

En av de grundläggande redovisningsprinciperna är försiktighetsprincipen. Den har sitt 

ursprung i tiden efter börskraschen 1929. Genom att ställa upp ett krav på att denna 

princip skulle följas hoppades man kunna undvika att företag upprättade alltför 

optimistiska resultatberäkningar, vilka senare inte kunde uppnås.104 

Försiktighetsprincipen kommer till uttryck i ÅRL där det stadgas att rimlig försiktighet 

skall iakttas vid värderingen av olika poster vid upprättande av balans- och 

resultaträkning.105 När försiktighetsprincipen tillämpas fullt ut uppstår därför ett 

systematiskt fel i redovisningen, eftersom det verkliga resultatet ofta blir högre än det 

uppskattade resultatet. Detta kan innebära ett problem, eftersom olika företag påverkas 

på olika sätt, av att deras resultat hellre underskattas än överskattas. Hade ”felet” blivit 

lika stort för alla företag, hade det inte haft lika stor betydelse.106  

 

Även realisationsprincipen, principen om att en intäkt inte bör redovisas innan den är 

realiserad, skulle kunna betraktas som en försiktighetsåtgärd. Försiktighetsprincipen står 

emellertid till viss del i konflikt med realisationsprincipen. Även det kombinerade 

                                                        
102 FAR, sidan 974 
103 FAR, sidan 974 
104 Lodin/Lindencrona/Melz/Silfverberg, sidan 251 
105 ÅRL, 2 kap 4 § 3 st 
106 Gröjer, sidan 53  
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resultatet av de båda principerna kan resultera i en felaktig bild av företagets 

ekonomiska och finansiella ställning. Realisationsprincipen å sin sida säger nämligen att 

redovisning av intäkter inte skall ske innan intäkterna realiserats. Försiktighetsprincipen 

förordar istället att kostnader skall redovisas så snart som möjligt – även innan de 

realiserats. På så sätt kan bilden bli snedvriden och företaget visar upp en annan bild än 

den verkliga bilden av sin ekonomiska och finansiella ställning. 

 

I ÅRL föreskrivs dessutom att tillgångar skall värderas enligt lägsta värdets princip.107 

Denna princip, vilken är ett uttryck för den mer allmänna försiktighetsprincipen, innebär 

att det redovisande företaget skall värdera tillgångarna så lågt som försiktigheten 

motiverar. Tillgångar kan värderas antingen till sitt anskaffningsvärde eller till sitt 

verkliga värde. Det verkliga värdet innebär antingen försäljningsvärdet minus den 

beräknade försäljningskostnaden eller återanskaffningsvärdet för tillgången minus 

inkurans - det vill säga ”svinn” med ett enklare ord. Inkurans blir främst värt att beakta 

beträffande varulager eftersom varulager kan bestå av tillgångar som kan förstöras eller 

minska på grund av sin beskaffenhet. Utöver dessa båda alternativa värden kan det 

verkliga värdet även uppskattas till annat värde som är förenligt med god 

redovisningssed. Av dessa båda typer av värden, anskaffningsvärdet och det verkliga 

värdet, skall tillgångarna värderas till det lägsta, enligt lägsta värdets princip. Även 

lägsta värdets princip kan kritiseras genom att den leder till överdriven försiktighet i 

vissa fall.108 

 

8.4.2 Bakomliggande syften 

 

Syftet med försiktighetsprincipen är att företag skall undvika att överskatta sina 

tillgångar, så att detta kan resultera i en orimlig förlust för dess kreditgivare, vid en 

framtida obeståndssituation. Företaget skall därmed ge sin kreditgivare en rimlig chans 

att överblicka, samt mäta, den risk denne tar vid kreditgivningen. Företaget skall sträva 

efter att ge en rättvisande bild av sin ekonomiska situation vilket, som framgår av 

8.4.1.2, ibland går rakt emot vad som föreskrivs enligt försiktighetsprincipen! Det 

handlar således om en balansgång mellan att ge en så rättvisande bild som möjligt och 

att beakta försiktighetsprincipen i möjligaste mån. 

                                                        
107 ÅRL, 4 kap 9§ 
108 Gröjer, sidan 71 
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8.5 Egendomen i tredjepartslogistikerns besittning 

 

Vad som är att betrakta som omsättningstillgångar bestäms genom en negativ definition 

i ÅRL. Det är de tillgångar som inte, genom att innehas för stadigvarande bruk i 

verksamheten, är att anse som anläggningstillgångar.109 Även om den utlokaliserade 

egendomen bestod av exempelvis svarvar, vilka skulle sammansättas hos 

tredjepartslogistikern, för att sedan användas för stadigvarande bruk hos den slutliga 

kunden, skulle dessa aldrig bli att betrakta som anläggningstillgångar hos 

huvudföretaget. Eftersom svarvarna inte innehas för stadigvarande bruk i 

huvudföretagets verksamhet kan de inte rubriceras som anläggningstillgångar i dennes 

räkenskaper. Den utlokaliserade egendomen är därför att betrakta som 

omsättningstillgångar, enligt ÅRL. Värdering av omsättningstillgångar skall företas 

med iakttagande av lägsta värdets princip.110 Årsredovisningen skall, utöver bokslut, 

innehålla balansräkning, resultaträkning, noter och förvaltningsberättelse. I 

balansräkningen skall företagets tillgångar, avsättningar, skulder och eget kapital 

redovisas.111 Där skall således omsättningstillgångarna redovisas som en tillgång. 

Resultaträkningen skall visa de intäkter och kostnader företaget haft under året.112 I 

ÅRL:s femte kapitel föreskrivs vilka tilläggsupplysningar som skall lämnas i not till 

årsredovisningen.113  

 

 

8.6  Vad skall anges såsom tilläggsupplysning? 
 

Företaget skall, som nämnts tidigare, redovisa tillgångar, avsättningar, skulder och eget 

kapital i sin balansräkning. Utöver resultaträkning och förvaltningsberättelse skall 

årsredovisningen innehålla annan information av värde för den, under 8.3, angivna 

läsekretsen. ÅRL:s femte kapitel beskriver vilken information som, därutöver, skall 

                                                        
109 ÅRL, 4 kap, 1 §  
110 ÅRL, 4 kap, 9 § 
111 ÅRL, 3 kap, 1 § 
112 ÅRL, 3 kap, 2 § 
113 Om upplysningarna istället lämnas inne i balans- eller resultaträkningen skall principen om 
överskådlighet iakttas (ÅRL, 5 kap, 1 §, samt 2 kap 2 §). 
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lämnas i form av tilläggsupplysningar till årsredovisningen. Dessa kan lämnas antingen 

i själva balans- respektive resultaträkningen, eller i en not i anslutning till dessa.  

 

Företaget skall, såsom tilläggsupplysning, bland annat lämna olika upplysningar om 

eventuella dotterföretag och hur stor del av inköp och försäljning som skett med andra 

företag inom koncernen. Beträffande anläggningstillgångar skall uppgift lämnas om 

taxeringsvärden, eventuella ned -, upp – eller avskrivningar med mera. Företaget måste 

dessutom lämna uppgift om ställda säkerheter, även sådana som ställts till förmån för ett 

företag inom samma koncern. Detsamma gäller om företaget exempelvis gått i borgen 

för ett företag inom koncernen. Andra upplysningar, som skall lämnas i form av not, är 

information om lån som lämnats till företagets ledande befattningshavare, utelöpande 

konvertibla lån samt förpliktelser som företaget har i form av pensioner till ledande 

befattningshavare. Dessa upplysningar har ansetts så viktiga för exempelvis potentiella 

kreditgivare att de lagfästs såsom obligatoriska uppgifter som skall lämnas i 

årsredovisningen.  

 

 

8.7 Diskussion 
 

Som framkommit finns det fördelar med att vara försiktig i värderingen av ett företags 

tillgångar. Det medför ett skydd för kreditgivarna och i sista änden ett skydd för 

kreditgivningen i allmänhet. Det finns även nackdelar, som att den bild som företaget 

visar upp, av sin ekonomiska ställning, inte stämmer överens med verkligheten. Trots 

dessa nackdelar har man valt att, i lagstiftning och rekommendationer, föreskriva 

företagen att redovisa i enlighet med försiktighetsprincipen. Denna princip är 

genomgående och gäller därför värdering av alla tillgångar. Oavsett om 

försiktighetsprincipen enligt många innebär en överdriven försiktighet vid 

uppskattningen av tillgångarnas värde, är reglerna genom vilka försiktighetsprincipen 

kommer till uttryck, idag bindande för alla de företag som omfattas av ÅRL:s 

bestämmelser. Försiktighetsprincipen innebär att företagen åläggs att iaktta en allmän 

försiktighet i sin redovisning. Trots de rekommendationer som finns blir det i vissa fall 

upp till det redovisande företaget att självt bestämma sig för hur långt denna försiktighet 

skall sträcka sig. 
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För en kreditgivare finns små möjligheter att upptäcka att delar av den kreditsökandes 

egendom placerats hos en tredje part. Kreditgivarens möjlighet att upptäcka en 

tredjepartslogistisk utlokalisering av egendom, endast genom en granskning av 

företagets räkenskaper, kan betraktas som liten. Om syftet med försiktighetsprincipen, 

och principen om att ge en rättvisande bild, är att kreditgivaren skall kunna mäta sin 

risk, räcker inte reglerna i detta fall till för att uppfylla sitt syfte. 

 

Vad innebär en rättvisande bild? Att ge en rättvisande bild av företagets ekonomiska 

ställning innebär att visa vilka tillgångar och skulder företaget har. Naturligtvis bör 

egendom som placerats hos en tredjepartslogistiker redovisas som en tillgång, på 

samma sätt som egendom som förvaras i huvudföretagets eget lager, eller befinner sig 

hos en transportör som ägs av huvudföretaget självt. Däremot anser jag att frågan måste 

ses i ljuset av försiktighetsprincipen och att försiktigheten vid värdering av utlokaliserad 

egendom bör jämställas med den försiktighet som föreskrivs angående värdering av 

andra tillgångar. Det har framkommit att god redovisningssed kräver att företaget söker 

visa en rättvisande bild av sin ekonomiska och finansiella ställning när årsredovisning 

upprättas. Enligt FAR skall företaget lämna information i form av tilläggsupplysningar 

när detta krävs för att ge en rättvisande bild. Det finns anledning att betrakta en 

utlokalisering av tillgångar, vilken hålls dold för kreditgivaren, som ett misslyckande 

med att, genom årsredovisningen, ge en rättvisande bild.  

 

Vetskapen om att en större del av egendomen sakrättsligt kan befinna sig bortom det 

kreditsökande företagets kontroll, torde vara en upplysning som en utomstående part 

värderar minst lika högt som vissa av de övriga upplysningar som femte kapitlet, ÅRL, 

föreskriver att företaget skall lämna såsom tilläggsupplysning. Informationen om det 

tredjepartslogistiska samarbetet framstår tydligt som en sådan upplysning som bör 

finnas att tillgå för en potentiell kreditgivare vid granskningen av den kreditsökandes 

räkenskaper.  

 

Den risk en utlokalisering innebär är emellertid, enligt min mening, inte så stor att ett 

lägre värde bör åsättas varorna, eller att huvudföretaget för egen del skall åläggas att 

beräkna den risk kreditgivaren tar genom utlokaliseringen av varorna. Därför anser jag 
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det tillräckligt att informationen delges kreditgivaren på ett sätt som är proportionerligt i 

förhållande till den kreditrisk denne tar. 

 

8.8 Slutsats 
 

Jag anser att det vore helt i linje med försiktighetsprincipen att förelägga de företag som 

väljer att placera sin egendom hos en tredje part att ange detta i sin balansräkning. Så 

bör, enligt min mening, ske i form av en anteckning i not till balansräkningen. Det 

innebär inte att huvudföretaget åläggs en betungande uppgift eller att informationen ges 

alltför stort utrymme, vilket jag anser står i proportion till den, trots allt relativt 

moderata, risk kreditgivaren tar. 
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DEL IV 
 

 

9 Slutord  
 

I uppsatsen har framkommit att huvudföretaget löper en viss risk för att dess 

utlokaliserade egendom sammanblandas med tredjepartslogistikerns övriga 

uppdragsgivares egendom så att huvudföretaget går miste om sin separationsrätt till 

egendomen. Det blir högst relevant för huvudföretaget att, beträffande frågan om 

sammanblandning, undersöka tredjepartslogistikerns rutiner för den utlokaliserade 

egendomen. För fungibel egendom är det centralt att huvudföretaget granskar 

tredjepartslogistikerns fysiska placering av egendomen även om denna hela tiden finns 

hos tredjepartslogistikern. Om den tredje parten innehar samma slags egendom för flera 

uppdragsgivares (huvudföretags) räkning, kan huvudföretaget i regel lita till att 

egendomen trots sammanblandning anses tillräckligt specialiserad genom 

tredjepartslogistikerns bokföring. Däremot bör huvudföretaget tillse att 

tredjepartslogistikern inte sammanblandar egendomen med sin egen egendom av samma 

slag. Enligt min mening kan huvudföretaget i ett sådant fall inte förlita sig på att 

domstolen, i en framtida tvist, skulle anse att huvudföretaget bevarats vid sin 

separationsrätt. 

 

Beträffande frågan om bearbetning av egendomen hos tredjepartslogistikern har 

konstaterats att den av tredjepartslogistikern bearbetade varan i vissa fall kan komma att 

betraktas som en ny sak, vilken därmed uppkommit hos tredjepartslogistikern och 

sakrättsligt sett därmed ägs av denne. Jag ställer mig tveksam till om 

tredjepartslogistikerns borgenärer skulle försättas i en väsentligt sämre ställning om 

huvudföretaget, på grund av avtal mellan detta och tredjepartslogistikern, skulle 

tillerkännas separationsrätt till det bearbetade godset. Däremot anser jag att fördelarna 

med en sådan separationsrätt är beaktansvärda. Därför är jag av den uppfattningen att 

huvudföretagets äganderätt på grund av avtalet parterna emellan bör bestå, även då en 

ny sak skapats. Detta skulle innebära ett avsteg från principen om att sakrättsliga krav 

bör gå före obligationsrättsliga överenskommelser. HD har emellertid genom vissa fall, 
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vilka dock ej gällt tredjepartslogistik, tagit ställning emot krav på särskilda sakrättsliga 

moment och istället valt att verka för ett enklare förfarande för parter i ett affärsmässigt 

samarbete. Så bör, anser jag, också ske i de fall då en tredjepartslogistiker bearbetar 

egendom för ett huvudföretags räkning inom ramen för tredjepartslogistik eller liknande 

samarbeten. 

 

Slutligen har framförts ett förslag om att utlokaliserad egendom genom 

tredjepartslogistik bör synliggöras i huvudföretagets räkenskaper. Detta bör förslagsvis 

ske i form av en not, i anslutning till huvudföretagets balansräkning. 
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