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1. Inledning 
 

1.1 Problembakgrund 
 
För att en köpare av lösa saker, så kallat lösöre, skall erhålla ett sakrättsligt skydd 

gentemot säljarens borgenärer, har det länge krävts att köparen skall ha kommit i 

besittning av den köpta egendomen. Detta är ett uttryck för den så kallade 

traditionsprincipen. Intill dess att en dylik besittningsövergång har ägt rum, kan den 

köpta egendomen tas i anspråk för betalning av de skulder säljaren har till sina 

borgenärer. Så sker genom utmätning eller konkurs. Köparens rätt inskränker sig då till 

att omfatta en fordran avseende återbetalning av köpeskillingen i konkurrens med 

övriga fordringsägare, varför köparen löper en överhängande risk att bli lottlös.1 

      I den angivna situationen är det utan betydelse att köparen kan visa att ett avtal 

verkligen har träffats om överlåtelse av egendomen och att betalning har erlagts. 

Rimligheten i ett ovillkorligt traderingskrav har ifrågasatts, vilket har resulterat i 

införandet av en ny paragraf (49 §) i konsumentköplagen 1990:932 (KKL) år 2002. 

Denna paragraf uttrycker att en konsument, som har lämnat kvar en köpt och betald vara 

hos säljaren, innehar en rätt att få ut varan vid utmätning eller konkurs, trots att en 

besittningsövergång inte har skett. I konsumentförhållanden har således 

traditionsprincipen övergivits till förmån för avtalsprincipen, vilken innebär att köparen 

erhåller sakrättsligt skydd redan genom att avtal om köp har träffats. 

      Då ett traderingskrav emellertid kvarstår såväl mellan privatpersoner som i 

kommersiella förhållanden, dvs. mellan näringsidkare, uppkommer frågan om det även i 

dessa sammanhang finns ett behov av att eliminera de risker som emanerar ur 

traditionsprincipen genom att istället tillämpa avtalsprincipen. Frågan om ett 

övergivande av traditionsprincipen i konsumentförhållanden hade tidvis diskuterats 

flitigt, innan den slutligen avgjordes. Denna diskussion har konsekvent fokuserat på 

konsumentens behov av att få sakrättsligt skydd redan genom köpeavtalets ingående, 

vilket har medfört att spörsmålet om en generell övergång till avtalsprincipen genom 

traditionsprincipens övergivande inte har behandlats ingående. 

 
                                                 
1 Köparen har således förlorat sin separationsrätt. 
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1.2 Problemformulering 
 

Vore det lämpligt att överge traditionsprincipen också i kommersiella förhållanden och 

skulle avtalsprincipen kunna vara en lämplig ersättare?  

 

1.3 Syfte 
 

I denna framställning ämnar jag utreda lämpligheten i ett frångående av 

traditionsprincipen i kommersiella förhållanden till förmån för en möjlig tillämpning av 

avtalsprincipen. 

 

1.4 Metod 
 

För att fastställa huruvida ett frångående av traditionsprincipen i kommersiella 

förhållanden är lämpligt, kan ledning sökas i de syften som, enligt vad som framgår av 

förarbeten och doktrin, ligger till grund för principen ifråga. Därför kommer jag att 

studera förarbeten och doktrin för att dels fastställa vilka dessa syften är, dels utreda i 

vilken grad dessa syften fortfarande besitter aktualitet. Aktualitetsbedömningen kommer 

att grunda sig på en jämförelse med praktisk ekonomisk verklighet, såsom den 

framställs i ekonomisk litteratur. Då traditionsprincipen infördes redan 1835 i svensk 

rätt, bör i denna del av lämplighetsbedömningen även en historisk tillbakablick ges för 

att öka förståelsen för principens syften. Vidare ämnar jag studera förarbeten bakom 

frångåendet av traditionsprincipen i konsumentförhållanden, för att, genom att föra ett 

resonemang, utröna dels om ledning överhuvudtaget kan hämtas från 

konsumentområdet, dels om de specifika motiven avseende traditionsprincipens 

frångående är relevanta även i kommersiella förhållanden och således bör appliceras på 

dessa. 

      För att fastställa huruvida ett införande av avtalsprincipen i kommersiella 

förhållanden skulle kunna vara lämpligt, skall jag utifrån principens innebörd fastställa 

hur väl den lämpar sig i relation till den praktiska ekonomiska verklighet, som får anses 

råda idag. Den praktiska verkligheten grundar sig även här på hur den framställs i 

ekonomisk litteratur. Även motiven till införandet av avtalsprincipen i KKL skall 

studeras. Detta kommer att ske genom att jag granskar de i förarbetena angivna motiven 
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bakom införandet av avtalsprincipen. Anledningen till studiet av dessa motiv är att jag 

på så sätt, beroende på avtalsprincipens eventuella förmåga att även i kommersiella 

förhållanden svara mot motivens innehåll, kan få ytterligare ledning om huruvida 

avtalsprincipen skulle kunna vara lämplig som traditionsprincipens ersättare. Ett 

liknande resonemang som i föregående stycke, om huruvida ledning överhuvudtaget 

kan hämtas från konsumentområdet, kommer att föras. I anslutning till 

lämplighetsbedömningen avseende avtalsprincipen ämnar jag kort beröra vissa 

praktiska frågor, exempelvis principens utformning, för att på så sätt tillföra 

lämplighetsbedömningen en mera praktisk sida. 

      Jag anser att en inventering av utformningen avseende det sakrättsliga 

borgenärsskyddet i ett internationellt perspektiv är relevant, då lagstiftaren har en 

allmän strävan efter rättslig harmonisering för att underlätta exempelvis internationell 

handel. Jag kommer att orientera mig om dels det utländska rättssystemets grunddrag, 

dels specifik lagreglering för att som ett steg i lämplighetsbedömningen utreda huruvida 

ledning om viss princips företräde kan hämtas från rättssystemet ifråga. 

      Sammanfattningsvis kan alltså sägas att jag använder mig av en metod som utgår 

från ändamålet med principerna. Jag företar en undersökning av principerna, där bland 

annat syften och innebörd undersöks, men även konsumentreglering och utländska 

rättssystem berörs. Mot denna bakgrund analyserar jag och fastställer slutligen, 

huruvida det är lämpligt att frångå traditionsprincipen i kommersiella förhållanden och 

om avtalsprincipen skulle kunna vara en lämplig ersättare. 

      I analysens slutliga del utreder jag hur aktuella parters, dvs. framför allt 

kreditgivarens och köparens, ekonomiska ställning påverkas av ett principbyte, där 

köparen redan genom blotta avtalet erhåller ett sakrättsligt skydd mot säljarens 

borgenärer. Detta sker mot bakgrund av principernas innebörd, såsom de uttrycks i 

förarbeten och doktrin.  

 

1.5 Disposition 
 

Uppsatsen är uppdelad i tre delar, nämligen en referensram, en analysdel samt 

slutsatser. 

      I referensramen kommer de fakta och principer, som jag finner relevanta för mitt 

problem, att presenteras. Ambitionen är att ge en heltäckande redogörelse för det 
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material som kommer att ligga till grund för min analys. Då min avsikt är att presentera 

referensramen utifrån ett strikt objektivt perspektiv, är dess materiella innehåll i mesta 

möjliga mån befriat från mina egna värderingar. Referensramen inleds med en utförlig 

behandling av traditionsprincipen. Därefter behandlar jag avtalsprincipen för att 

slutligen i ett tredje avsnitt beröra utländska rättsregler. 

      Analysen är den argumenterande delen av uppsatsen. Här kommer jag att presentera 

mina argument för lösningen av problemet. Analysdelen följer samma upplägg som 

referensramen med behandling av traditionsprincipen, avtalsprincipen och utländska 

rättsystem. I ett fjärde avsnitt behandlar jag hur aktuella parters ekonomiska ställning 

påverkas. 

      I mina slutsatser avser jag att sammanfatta min argumentation från analysen och 

även slutgiltigt ta ställning i frågan om ett frångående av traditionsprincipen till förmån 

för avtalsprincipen är lämpligt.  

 

1.6 Avgränsningar 
 

I min framställning behandlar jag inte privaträttsliga förhållanden, dvs. mellan 

privatpersoner, utan det är kommersiella förhållanden som är föremål för min 

behandling. 

 

I framställningen behandlas endast överlåtelse av lös egendom.  

      Med överlåtelse avses vanligen köp, byte och gåva. Således behandlas ej leasing. 

Framställningen är i första hand inriktad på köp och exkluderar således byte och gåva. 

Begränsningen medför att pantsättning inte behandlas, utan jag fokuserar på 

äganderätten. Detta faktum resulterar i att så kallade säkerhetsöverlåtelser, dvs. 

förtäckta pantavtal, också faller utanför ramen för uppsatsen.  

      Jag koncentrerar mig på lös egendom. Således faller fast egendom utanför 

framställningen. Av de olika undergrupper av lös egendom som existerar, kommer så 

kallat lösöre att vara föremål för min behandling. Genom begränsningen till egendom 

utesluts även köp av tjänst. 
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Framställningen behandlar köparens skydd mot säljarens borgenärer. Med denna 

begränsning utesluts omsättningsskyddet, dvs. kravet på tradition som förutsättning för 

exstinktiva godtrosförvärv, ur uppsatsen. 

 

Vad avser min behandling av utländska rättssystem, omfattar denna nordisk, fransk, 

tysk och engelsk rätt.  

 

Då framställningen är avsedd för en juridiskt bevandrad läsekrets, kommer jag inte att 

närmare förklara elementära juridiska begrepp. Jag hänvisar istället till gängse 

definitioner, utom när en principiell diskussion krävs. 
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2. Referensram 
 

2.1 Traditionsprincipen 
 

2.1.1 Traditionsprincipens innebörd 
 

För att uppnå ett sakrättsligt skydd gentemot säljarens borgenärer krävs ett vidtagande 

av ett så kallat sakrättsligt moment.2 Ett av dessa sakrättsmoment är tradition.3  Med 

tradition i sakrättslig mening förstås traditionellt att det sålda lösöret skall överlämnas 

till köparen, som därmed får egendomen i sin besittning. Detta krav på 

besittningsövergång har inte kommit till direkt uttryck i lag, utan grundar sig på en 

motsatsvis tolkning av lösöresköplagen 1845:50 s. 1 (LkL) på så sätt, att ett sakrättsligt 

skydd är uteslutet, då sålt lösöre kvarblir hos säljaren och en registrering enligt LkL inte 

har skett.4 Traditionskravets exakta innebörd har de senaste åren diskuterats i 

litteraturen och frågan har väckts, om det, istället för en fullständig övergång av 

besittningen till varan, skall anses tillräckligt att säljaren har avskurits från rådigheten 

över den sålda egendomen. Först skall uppmärksammas att begreppet rådighet är att 

likställa med begreppet besittning. Anledningen till att ett rådighetsavskärande och inte 

ett besittningsavskärande har diskuterats i litteraturen är att begreppet rådighet i viss 

utsträckning de senaste åren har ersatt begreppet besittning. Med rådighet, liksom med 

besittning, avses möjligheten att förfoga över viss egendom. När säljaren på grund av 

någon handling, exempelvis genom att överlämna en viss vara till en självständig 

fraktförare, blir förhindrad att fortsättningsvis förfoga över varan har ett 

rådighetsavskärande uppnåtts.5 Osäkerheten, huruvida en fullständig övergång av 

besittningen till köparen eller redan ett rådighetsavskärande är tillräckligt för att uppnå 

sakrättsligt skydd mot säljarens borgenärer, minskade avsevärt genom rättsfallet NJA 

1998 s 379. I detta rättsfall fastslog HD slutligen att en fullständig besittningsövergång 

av varan ej är nödvändig för att borgenärsskydd skall uppkomma, utan att ett 
                                                 
2 Termen är skapad av Hessler, Allmän sakrätt s 32. 
3 Övriga sakrättsliga moment är denuntiation, registrering enligt lösöresköplagen 1845:50 s.1 samt 
märkning av virke enligt Lag 1944:302. 
4 Prop. 2001/02:134 s 72, SOU 1995:11 s 134, Helander, Kreditsäkerhet i lös egendom s 305 samt 
Millqvist, Sakrättens grunder s 100. 
5 Håstad, Sakrätt avseende lös egendom s 288 f, Hessler, a a s 241, Helander, a a s 414 ff, Rodhe, 
Handbok i sakrätt s 391 ff samt Myrdal, Borgenärsskyddet s 79 ff. 
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rådighetsavskärande är tillräckligt. Som synes har en viss uppmjukning av det 

ursprungliga besittningsbegreppet skett. 

 

I detta sammanhang skall också påpekas att ett ingående av avtal om att säljaren skall 

besitta sålt lösöre för köparens räkning, så kallat constitutum possessorium, inte 

accepteras som ett alternativ till traditionen och således inte på något sätt kan ersätta en 

verklig tradition.6 

 

2.1.2 Registrering som alternativ till tradition 
 

En köpare kan uppnå ett sakrättsligt skydd mot säljarens borgenärer även genom att 

företa en registrering i enlighet med LkL. Här ges således köparen ett alternativ till 

traditionsprincipen, vilket kan bli aktuellt om köparen av någon anledning inte önskar 

eller har möjlighet att ta emot det köpta lösöret. En förutsättning för registreringens 

giltighet, och därmed uppnåendet av det sakrättsliga skyddet, är att köparen iakttar de 

formföreskrifter som LkL anger. Dessa innebär i korthet att köpeavtalet och däri nämnt 

köpt lösöre skall sammanställas i en skriftlig handling, att köpet inom en vecka skall 

kungöras i ortstidning på säljarens bostadsort samt att köpeavtalet och bevis om 

kungörelsen skall tillställas kronofogdemyndigheten (1 §). Så snart 30 dagar har förlöpt 

från det att dessa formkrav har beaktats erhåller köparen borgenärsskydd (3 §).7  

      LkL:s regler är, precis som övriga sakrättsliga regler, tvingande. Köparen kan 

således inte avtala med säljaren om att äganderätten skall övergå vid någon annan 

tidpunkt än den som följer av LkL.8  

      En viktig begränsning av LkL är att köparens anspråk får vika för eventuella 

företagshypotek, vilka baseras på en företagsinteckning. Denna måste, för att erhålla 

företräde framför en registrering enligt LkL, ha sökts senast inom 30 dagar från det att 

köparen av lösöret uppfyllde de i 1 § LkL stipulerade formkraven. Innebörden av 

företagshypotekets starkare rätt blir att köparens skydd är svagt i de fall då 

näringsidkarens rörelse belastas av företagshypotek. Förekomsten av företagshypotek 

hos näringsidkare torde inte vara ovanlig, vilket innebär att registrering enligt LkL som 

                                                 
6 Håstad, a a s 223, Hessler, a a s 99 f, Helander, a a s 377 samt Undén, Svensk sakrätt i lös egendom s 51 
f. 
7 A SOU s 137 f, Håstad, a a s 217 samt Helander, a a  s 306. 
8 Håstad, a a s 219. 
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ett alternativ till traditionsprincipen får mycket liten praktisk betydelse.9 Detta bekräftas 

också av Eckerbergs undersökning, där denne når slutsatsen att antalet registreringar är 

obetydligt, vilket beror på företagshypotekets ”… förödande inverkan på antalet 

lösöreköp”.10 

 

2.1.3 Lösöret finns hos tredje man 
 

Om det köpta lösöret är att finna hos en tredje man, exempelvis en panthavare eller 

låntagare, är en registrering enligt LkL inte möjlig. Givetvis kan köparen uppnå 

sakrättsligt skydd mot säljarens borgenärer genom att tredje man överlämnar det 

aktuella lösöret till köparen. Detta sakrättsmoment, dvs. tradition, kan dock ersättas av 

ett annat, nämligen denuntiation. Genom att köparen eller säljaren underrättar den 

lösöret besittande tredje mannen, flyttas den rättighet att få lösöret utlämnat till sig, 

vilken ägaren hade mot tredje man, över på den nye ägaren, dvs. köparen. Säljaren har 

således genom detta rättighetsbyte förlorat sin rådighet över det sålda lösöret och i 

stället är det köparen som har den faktiska möjligheten att förfoga över det. Denna 

bestämmelse om denuntiation har inget uttryckligt lagstöd, utan har etablerats i 

rättspraxis med framför allt 31 § skuldebrevslagen 1936:81 (SkbrL) som förebild. I 

rättsfallet NJA 1995 s 367 I uttrycker HD att köparen måste anses skyddad ”… i och 

med att säljaren eller köparen underrättar (denuntierar) tredje man om att överlåtelse 

skett”.  

      Vad gäller det formella innehållet i denuntiationen skall detta vara sådant att det 

klart ger uttryck för att det aktuella lösöret är sålt till viss köpare, samt vara befriat från 

reservationer, om att säljaren ändock i fortsättningen skall vara behörig att förfoga över 

lösöret. Det uppställs inget krav om särskild form avseende denuntiationen, men ur 

bevissäkringssynpunkt torde den skriftliga formen vara att föredra.11 

 

 

                                                 
9 A SOU s 138, Håstad, a a s 220, Hessler, a a s 440 f samt Millqvist, a a s 98. 
10 Eckerberg, Lösöreköp i praktiken – en undersökning, Svensk juristtidning 1983 s 647. 
11 Håstad, a a s 229 ff, Hessler, a a s 100 f, Helander, a a s 384 ff, Millqvist, a a s 109 ff samt Göransson, 
Traditionsprincipen s 387 ff. 
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2.1.4 Traditionsprincipens syften 
 

Innan jag påbörjar inventeringen av traditionsprincipens syften, vill jag påpeka att 

bestämmelsens mera övergripande syften, som exempelvis att skapa förutsebarhet, inte 

kommer att vara föremål för min behandling. Dylika syften torde kunna tillskrivas de 

flesta bestämmelser och således exkluderas dessa syften till förmån för en behandling 

av de syften som får anses utmärkande för just traditionsprincipen.  

      Vidare är det av vikt att förstå att traditionsprincipens syften i vissa fall inte är klart 

avgränsade från varandra utan komplext sammanvävda, vilket resulterar i en svårighet 

att strikt rubricera de olika syftena.12 

 

2.1.4.1 Hindra borgenärsbedrägerier 
 

Det syfte som anses vara det viktigaste ifråga om traditionskravet är att motverka 

borgenärsbedrägerier. Bland annat har HD i rättsfallet NJA 1995 s 367 fastslagit att 

”Det grundläggande syfte som kravet på sakrättsligt moment är avsett att tillgodose är 

att förhindra skentransaktioner…”. Liknande konstateranden återfinns i litteraturen och 

omfattar i dessa fall även efterhandskonstruktioner, som tillsammans med 

skentransaktioner är de två förfaranden som termen borgenärsbedrägerier inrymmer.13 

      Efterhandskonstruktioner innebär att en gäldenär, som kommit på obestånd, osant 

påstår att en överlåtelse avseende viss egendom har träffats redan tidigare, för att på så 

sätt undanhålla egendom från borgenären.14 

      Med skentransaktioner menas transaktioner som en gäldenär företar i maskopi med 

en annan person, av den anledningen att gäldenären riskerar att komma på obestånd och 

i syfte att undandra egendom från borgenären. Dessa transaktioner är så att säga inte 

allvarligt menade.15 

      Såväl efterhandskonstruktioner som skentransaktioner är i sig ogiltiga, men på 

grund av svårigheten att förebringa bevis om att dessa företeelser föreligger, finns det 

ändock ett behov av ett sakrättsmoment.16 Den primära anledningen till att ett 

                                                 
12 Helander, a a s 350 f. 
13 Hessler, a a s 90 och Helander, a a s 359 f. 
14 A SOU s 146, Håstad, a a s 212 f, Hessler, a a s 90 f samt Helander, a a s 359 ff. 
15 A SOU s 146, Håstad, a a s 213, Hessler, a a s 90 f samt Helander, a a s 359 ff. 
16 Helander, a a s 360. 
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sakrättsmoment i form av tradition infördes, genom tillkomsten av förordning 1835:25, 

numera LkL, var just att stävja borgenärsbedrägerier.17 

      Från syftet att genom kravet på tradition förhindra borgenärsbedrägerier kan två 

underliggande funktioner utkristalliseras. Ifråga om traditionskravets betydelse, vad 

gäller förhindrandet av efterhandskonstruktioner, pekas på publiciteten, innebärande att 

en tidpunkt för överlåtelsens företagande objektivt fastställs. Genom att överlåtelsen av 

varan för att vinna giltighet mot överlåtarens borgenärer måste manifesteras utåt, 

motarbetas således efterhandskonstruktioner.18 Traditionskravets preventiva effekt 

avseende skentransaktioner anses bestå däri, att själva uppfyllandet av traditionskravet 

innebär en uppoffring för gäldenären. Gäldenären får underkasta sig en uppoffring då 

denne genom traditionen avsäger sig rådigheten över viss vara och därigenom skall en 

viss spärr mot skentransaktioner infinna sig.19 

 

Avslutningsvis vill jag påpeka att borgenärsbedrägliga förfaranden är straffbara 

handlingar. De brott som framför allt torde aktualiseras är för borgenärsbedragaren 

oredlighet mot borgenärer i enlighet med 11 kap. 1 § brottsbalken (BrB) och för 

skenkontrahenten medverkan enligt 23 kap. 4 § BrB.20 

 

2.1.4.2 Ordning och reda 
 

Ett annat syfte med traditionsprincipen är att bringa ordning och reda i omsättningslivet. 

Detta syfte avser att det förhållandet, att uppfyllandet av traditionskravet blir avgörande 

för tvister om bästa rätt till viss vara mellan köparen och säljarens borgenärer, leder till 

att dylika tvister blir lättare att avgöra, då tradition utgör ett ganska lätt konstaterbart 

faktum. Således erhålls uteslutande för ena parten, beroende på om tradition skett eller 

ej, ett starkt bevis för dennes rätt, vilket i sig skulle förhindra uppkomsten av mer 

omfattande tvister.21  

      Att genom kravet på tradition förhindra uppkomsten av tvister kan, beroende på att 

publiciteten även under detta syfte, dvs. bringa ordning och reda i omsättningslivet, 

tillmäts betydelse, i viss mån sägas vara sammankopplat med strävan att förhindra 
                                                 
17 A prop. s 73 och Håstad, a a s 219. 
18 Håstad, a a s 212 f, Hessler, a a s 90 f samt Helander, a a s 360 f. 
19 Håstad, a a s 213, Hessler, a a s 91 f samt Helander, a a s 361. 
20 Göransson, a a s 641. 
21 Hessler, a a s 98 och Helander, a a s 362. 
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borgenärsbedrägerier, där publiciteten har betydelse avseende 

efterhandskonstruktioner.22 

 

2.1.4.3 Kreditvärdering 
 

Traditionsprincipen anses också förebygga en alltför förmånlig kreditvärdering av 

gäldenärens egendom. Den kreditgivande parten skulle kunna ges en felaktig bild av 

gäldenärens förmögenhet, ifall ej all den egendom som gäldenären besitter inte också 

ägdes av denne. Kravet på tradition eliminerar således risken att kreditgivaren till följd 

av en felaktig observation av gäldenärens egendom beviljar denne en alltför hög 

kredit.23 

 

2.1.4.4 Dubbeldispositioner 
 

Ett ytterligare syfte med traditionskravet är att det bedöms motverka uppkomsten av 

dubbeldispositioner. Utan ett krav på tradition av en såld vara ökar risken för att den 

vara som återfinns i säljarens rörelse redan har blivit överlåten till en första köpare. 

Kravet på tradition kan med andra ord sägas medföra att den tilltänkte köparen har goda 

skäl till att anta att varan inte är rättsligt belastad eftersom köpare har ett starkt 

incitament att inte låta godset bli kvar i säljarens besittning. På detta sätt innebär ett köp 

av varan inte en andra försäljning och således en uppkomst av en dubbeldisposition, 

vilket resulterar i att ett dylikt krav kan ses som ett hinder mot uppkomsten av 

dubbeldispositioner.24 

 

 

 

 

                                                 
22 Helander, a a s 362. 
23 A SOU s 145, Håstad, a a s 211 samt Helander, a a s 353. 
24 Helander, a a s 354 f och Göransson, a a s 629 f. 
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2.1.5 Historisk tillbakablick avseende traditionsprincipens införande 
 

2.1.5.1 Tillkomst 
 

Historiskt sett har utgångspunkten ansetts vara, att äganderätten, vid köp av lösa saker, 

övergick i och med själva ingåendet av ett giltigt avtal. Redan det giltiga avtalet 

medförde ett skydd för köparen gentemot säljarens borgenärer, utan ett krav på tradition 

eller något annat sakrättsmoment.25 

      Genom införandet av Förordning 1835:25 angående vad som iakttagas bör vid 

handel om lösören, vilka köparen låter i säljarens vård kvarbliva, gjordes ett första 

undantag från avtalsprincipen. Förordningen ersattes 1845 av lösöresköpsförordningen, 

vilken år 1977 omdöptes till lösöresköplagen. Lösöresköplagen, ovan benämnd LkL, är 

den lag som tillämpas idag. Som nämnts ovan under 2.1.1 grundas undantaget som idag 

återfinns i LkL på ett motsatsslut, innebärande att tradition krävs om inte de särskilda 

föreskrifterna i LkL iakttas. Härav följer att införandet av den i detta stycke behandlade 

lagstiftningen, medförde att avtalsprincipen övergavs till förmån för traditionsprincipen 

avseende överlåtelse av lösöre.26 

      Avtalsprincipens övergivande berodde på dåtidens ekonomiska situation, framför 

allt på den ekonomiska instabilitet som rådde på landsbygden. Det antogs att gäldenären 

ofta lögnaktigt påstod, att egendom som skulle utmätas, var överlåten. Ett annat, och 

ännu större problem, var de allmänt förekommande dolda pantsättningarna av boskap, 

redskap och annat lösöre. Med dold pantsättning avses att den pantsatta egendomen 

kvarblir hos pantsättaren. Resultatet blev att tilltron till gäldenärens och dennes 

borgensmäns betalningsförmåga sjönk. De personer som förbisett att skaffa sig denna 

nya form av realsäkerhet, upplevde situationen som besvärande och försökte förmå 

lagstiftaren att reglera förfarandet. Lagstiftaren ansträngde sig för att få kontroll över de 

dolda pantsättningarna och organiserade denna nya kreditsäkringsmetod genom 

införandet av förordning 1835:25, med dess långtgående registreringskrav. Införandet 

av förordning 1835:25 skedde således i en tid av ekonomisk oro, där ett litet utrymme 

                                                 
25 A prop. s 72, Håstad, a a s 208, Helander, a a s 305 samt Rodhe, a a s 208. 
26 Helander, a a s 305 och Rodhe, a a s 208. 
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till att ge kredit medförde ett behov av att komma till rätta med de dolda pantsättningar 

som reducerade kreditgivarnas villighet att ge kredit.27 

 

2.1.5.2 Utvidgning av traditionskravets tillämpningsområde 
 

Efter att år 1845 ha ersatt förordning 1835:25 blev lösöresköpsförordningen snabbt 

föremål för en diskussion som kretsade kring frågan om dess räckvidd. Osäkerheten 

gällde främst  huruvida lösöresköpsförordningen även var tillämplig på rena 

omsättningsköp och inte endast på dolda pantsättningar. Frågan avgjordes slutligen i 

rättsfallet NJA 1925 s 130, där det fastställdes att lösöresköpsförordningen också 

omfattade omsättningsköp.  Grunden för denna utvidgning av lösöresköpsförordningens 

tillämplighet verkar inte, såsom fallet var avseende reglerandet av de dolda 

pantsättningarna, stå att finna i dåtidens ekonomiska omständigheter. Inte heller kan 

ledning sökas i offentligt tryck, beroende på att den nya regleringen inte avspeglas i 

något lagstiftningsärende. På vissa håll framfördes att domstolarna inte skulle tyngas 

med gränsdragningsproblem, som huruvida en transaktion avsåg en dold pantsättning 

eller ett omsättningsköp, och detta torde vara det primära skälet för 

lösöresförordningens utvidgning.28 

 

2.1.6 Praktisk ekonomisk verklighet 
 

De ekonomiska förhållanden är idag, mycket beroende på industrialiseringens 

genombrott genom bland annat marknadsekonomins utveckling i anslutning till 

jordbrukets omvandling, en modernisering av de offentliga institutionerna och en 

utveckling från ett utpräglat industrisamhälle mot ett alltmer tjänstebaserat samhälle, 

avsevärt mer komplexa jämfört med den tid då behovet av kravet på tradition först 

uppmärksammades.29 

 

Omsättningen på det ekonomiska området är hög. Produktiviteten har ökat dramatiskt 

på grund av förfinade tillverkningsprocesser med bland annat bättre maskiner och 

                                                 
27 Håstad, a a s 208 f och Göransson, a a s 334 ff. 
28 Helander, a a s 306, Rodhe, a a s 209 samt Göransson, a a s 352 f och s 416. 
29 Schön, En modern svensk ekonomisk historia s 27 f och 36 och Göransson, a a s 387. 
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råvaror. Elektroniken har i dessa sammanhang spelat en stor roll, då den möjliggjort en 

mera långtgående automatisering och samordning av tillverkningsprocessen, men den 

har även haft betydelse för ökad flexibel kommunikation mellan olika företag. När 

informationsflödet genom elektronikens utveckling ständigt ökas, resulterar detta i att 

informationen blir en allt viktigare produktiv kraft inte bara inom traditionella tjänster 

utan även för den materiella produktionen. Förekomsten av ny informationsteknik har, 

som en faktor, bidragit till den ständigt ökande omsättningstakten på det ekonomiska 

området. Exempelvis torde det inte sällan förekomma att köparen inte omedelbart 

hämtar det köpta godset, utan istället låter det stanna viss tid hos säljaren tills ett reellt 

behov av just det senast köpta godset uppstår i produktionen. Beroende på dagens höga 

takt i exempelvis produktionen måste således köpen ske kontinuerligt och inte endast 

för att matcha en viss beställning.30  

 

Den i föregående stycke beskrivna utvecklingen har också påverkat företagen. För att 

skydda sig mot exempelvis extern konkurrens slår sig vissa små företag samman, men 

fusioner kan också föranledas av att stora företag önskar bli ännu större. Anledningen 

till att dessa senare företag slår sig samman är att de tillsammans kan utöva ännu större 

makt på sina marknader för att på sätt skapa högre vinster. Ett ständigt växande antal 

fusioner leder till frågan huruvida småföretag existerar i någon större skala idag. Svaret 

är tveklöst ja. I dagens ekonomiska samhälle spelar, trots fusionernas ständiga ökning, 

småföretagen en viktig roll. I samklang med den höga utvecklingstakten av exempelvis 

maskiner och råvaror finns behov av att möta denna nya efterfrågan på exempelvis en 

speciell del i en avancerad maskin, vilket ofta görs genom ett litet specialiserat företag. 

Detta leder till slutsatsen att det i dessa sammanhang finns behov av speciell kompetens, 

vilket tillgodoses av små specialiserade företag. Tillsammans med mer traditionella 

småföretag, som exempelvis de inom byggbranschen, utgör således småföretagen en 

inte obetydlig del av Sveriges företag. Ett jämförande exempel är att USA:s ekonomi, 

trots existensen av extremt stora företag, huvudsakligen består av relativt små företag.31  

 

Vad gäller kreditmarknaden har denna genomgått en betydande omvandling genom ett 

nyskapande av institutioner, kreditformer, regler, ägargrupper och stärkta 
                                                 
30 Arrighi, Det långa 1900-talet s 292 f, Kenwood, Den internationella ekonomins tillväxt 1820 – 1990 s 
296, Schön, a a s 444, 446, 461 f och 513 samt Göransson, a a s 387. 
31 Rosenberg, Västvärldens väg till välstånd s 326 f och 346 ff, Rider, Ekonomisk historia s 393, Dillard, 
Västeuropas och Förenta staternas ekonomiska historia s 586 samt Schön, a a s 448. 
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säkerhetsformer, vilka sammantaget har möjliggjort en mer omfattande och säkrare 

kreditgivning. Exempelvis förekommer det i dagens ekonomiska samhälle avancerade 

system för finansiering av företags anskaffning av maskiner, inventarier osv. Att på 

plats hos gäldenären visuellt göra en bedömning av kreditunderlaget har idag ersatts, 

eller i vart fall kompletterats, med elektroniska register, där kreditgivaren på ett enkelt 

sätt kan få information om exempelvis den kreditsökandes tidigare 

betalningsanmärkningar, vilket underlättar bedömningen av denne.32 

 

En annan tendens som återfinns på det ekonomiska området är den ökande 

internationaliseringen i handeln. Företagen blir allt mindre nationellt avgränsade, vilket 

sker genom globalisering med ökade flöden av framför allt information, kapital och 

varor över gränserna. I Sverige har internationaliseringen av företag och ekonomi, vid 

en internationell jämförelse, varit särskilt påtaglig. Orsakerna står att finna i att 

avregleringen av kapitalmarknaden hade drivits långt i Sverige och att Sverige hade ett 

stort antal lyckosamma industriföretag som hade förutsättningar att lyckas även 

internationellt. Genomförandet av ett antal internationella fusioner med inblandade 

svenska företag under 1900-talets senare hälft har förstärkt bilden av svenska företags 

internationalisering. I dagens ekonomiska samhälle är således nationsgränserna 

utsuddade till förmån för globalisering.33 

             

2.1.7 Motiven till KKL:s övergivande av traditionsprincipen 
 

Övergivandet av traditionsprincipen i konsumentförhållanden har skett med anledning 

av en önskan att förstärka konsumentens sakrättsliga skydd vid säljarens konkurs eller 

vid utmätning av dennes egendom. Jag har funnit tre underliggande motiv till det 

övergripande motivet om förstärkning av köparens sakrättsliga skydd gentemot 

säljarens borgenärer. 

 

Ett av motiven bakom övergivandet av traditionsprincipen i KKL är bristen på kunskap 

hos konsumenten om existensen av ett traditionskrav. Konsumenten inser således inte 

den risk som är förenad med ett kvarlämnande av det köpta godset. Detta faktum 

                                                 
32 Motion 1991/92:L903 s 1, Schön, a a s 503 ff samt Göransson, a a s 387. 
33 Galbraith, Min ekonomiska historia s 238, Rider, a a s 517 samt Schön, a a s 449 ff och 514 ff. 
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resulterar i att en konsument, vilken har lämnat kvar en köpt vara hos säljaren, kan lida 

en förlust om säljaren blir försatt i konkurs eller dennes rörelse blir föremål för 

utmätning, då konsumenten nekas varan, trots att ett korrekt köp skett.34 

 

Ett ytterligare motiv är att säljarens borgenärer, vid säljarens konkurs eller utmätning i 

dennes rörelse, inte endast får tillgodogöra sig den aktuella varan som lämnats kvar, 

utan även eventuell erlagd betalning från konsumentens sida. Säljarens borgenärer kan 

således tillgodogöra sig såväl varan som ersättningen för densamma. Detta får anses 

principiellt orättvist, då denna bättre rätt även till egendomen grundar sig på enbart den 

omständigheten att den köpta egendomen har kvarlämnats hos säljaren.35 

 

Ett tredje motiv till övergivandet av traditionsprincipen är att alternativet till tradition, 

dvs. registrering enligt LkL, inte är ett realistiskt alternativ för konsumenten. 

Anledningen till detta är att förfarandet är komplicerat och även behäftat med viss 

kostnad. Det är inte troligt att konsumenten ”… annat än i undantagsfall skulle påta sig 

det besvär och den kostnad som är förenade med registrering av köpet”.36 

 

2.2 Avtalsprincipen 
 

2.2.1 Avtalsprincipens innebörd 
 

Enligt svensk rätt innebär ingåendet av ett köpeavtal, att själva äganderätten till den 

aktuella varan övergår till köparen. Dock görs en skillnad mellan uppkomsten av ett 

obligationsrättsligt verkande köpeavtal och konstituerandet av ett sakrättsligt giltigt 

förvärv.37 I vissa andra länder görs inte en dylik distinktion utan där tillämpas istället 

den så kallade avtalsprincipen.38 

 

Avtalsprincipen innebär, som namnet antyder, att det är själva avtalet som är av 

betydelse, inte bara för äganderättsövergången utan även för uppnåendet av sakrättsligt 
                                                 
34 A Prop s 74 och a SOU s 147. 
35 A Prop s 74 f, a SOU s 151 samt Lagutskottets betänkande 2001/02:LU33 s 16. 
36 A Prop s 74 och a SOU s 143 f. 
37 Jag återkommer under 2.2.2 till de områden i svensk rätt där en skillnad inte görs, vilket resulterar i att 
avtalsprincipen på dessa områden fortfarande är den gällande principen. 
38 A prop s 71, a SOU s 133, Håstad, a a s 207, Helander, a a s 305 samt Undén, a a s 91 och 95 f. 
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skydd. Genom blotta ingåendet av ett avtal erhåller köparen ett sakrättsligt skydd mot 

säljarens borgenärer. Detta faktum resulterar i att krav på genomförande av 

sakrättsmoment, som exempelvis tradition, uteblir.39 

 

2.2.2  Områden där avtalsprincipen råder 
 

Under 2.1.5 beskrevs hur avtalsprincipen successivt frångicks till förmån för 

traditionsprincipen. Idag är det odiskutabelt att traditionsprincipen är den dominerande 

principen på det sakrättsliga området. Dock är avtalsprincipen på vissa områden 

fortfarande den härskande principen, och på dessa områden har således ej undantag från 

den ursprungliga avtalsprincipen gjorts. 

 

Vid överlåtelse av byggnad på annans mark fordras inget sakrättsligt moment för att 

köparen skall vara skyddad mot säljarens borgenärer. Vid dylika överlåtelser är 

ingåendet av avtal tillräckligt för att uppnå sakrättsligt skydd. Detta synsätt blev befäst i 

rättsfallet NJA 1952 s 407, där avtalsprincipen motiverades med att dåvarande 

lösöresköpsförordningen (numera LkL) inte är tillämplig på detta slag av lös egendom 

och att utrymme för exstinktiva godtrosförvärv saknas.40 

 

Avtalsprincipen är den rådande principen även avseende överlåtelse av nyttjanderätt till 

fast egendom. En förutsättning är att den aktuella nyttjanderätten i sig är överlåtbar. 

Frånvaron av ett sakrättsligt moment på detta område, till förmån för avtalsprincipen, 

uttrycks också i rättsfallet NJA 1979 s 451.41 

     Även på överlåtelse av nyttjanderätt till lös egendom torde samma resonemang som i 

föregående stycke vara tillämpligt.42 

 

Också vid köp av fast egendom är själva avtalet tillräckligt för att köparen skall erhålla 

sakrättsligt skydd mot säljarens borgenärer. En ansökan om lagfart är inte nödvändig för 

att uppnå detta skydd.43 

                                                 
39 A prop s 71, a SOU s 133 och s 144, Håstad, a a s 207, Helander, a a s 305 samt Undén, a a s 95 f. 
40 Lagutskottets betänkande 1987/88:1 s 4, Lagutskottets betänkande 1989/90:LU27 s 4, Håstad, a a s 249 
f, Hessler, a a s 180, Helander, a a s 308 samt Göransson, a a s 400 ff. 
41 A prop s 75, Helander, a a s 308 samt Göransson, a a s 404 ff. 
42 Helander, a a s 308 och Göransson, a a s 406. 
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Slutligen är avtalsprincipen tillämplig vid köp på exekutiv auktion. I rättsfallet NJA 

1985 s 159 konstateras att något krav på tradition för att uppnå skydd mot säljarens 

borgenärer inte skall uppställas. Som motivering anfördes bland annat att risken för 

skentransaktioner inte behöver beaktas vid ett offentligt förfarande som exekutiv 

auktion och att traditionskravet grundar sig på en motsatstolkning av LkL.44 

 

2.2.3 Motiven till införandet av avtalsprincipen i  
konsumentförhållanden 
 

I förarbetena till ändringar av KKL återfinns inte några uttryckliga motiv, till varför 

avtalsprincipen skulle vara det riktiga alternativet till traditionsprincipen. Det 

konstateras kortfattat att några andra alternativ än avtalsprincipen, exempelvis i form av 

en modernisering av LkL, inte är aktuella.45 

 

2.3 Utländska rättsregler 
 

2.3.1 Nordisk rätt 
 

2.3.1.1 Finsk rätt 
 

I Finland, där rättsutvecklingen fram till år 1809 var densamma som i Sverige, råder 

avtalsprincipen. Till skillnad från vad som hände i Sverige, övergavs aldrig 

traditionsprincipen avseende omsättningsköp och av detta följer att skydd mot säljarens 

borgenärer uppkommer redan genom ingående av avtal. En förutsättning för uppnåendet 

av sakrättsligt skydd är att varan på något sätt individualiseras. Viss osäkerhet råder 

avseende det fall, då köpet avser en bestämd mängd av någon vara, ett så kallat 

                                                                                                                                               
43 A prop s 75, a SOU s 137, Håstad, a a s 216, Hessler, a a s 180, Rodhe, a a s 204 ff samt Göransson, a a 
s 410 ff. 
44 A SOU s 135, Håstad, a a s 229, Göransson, a a s 400 samt Millqvist, a a s 97. 
45 A prop s 74 och a SOU s 144 f. 
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genusköp. Möjligen kan köparen erhålla ett sakrättsligt skydd genom att varan på något 

sätt avskiljs, men rättsläget är osäkert.46 

 

2.3.1.2 Dansk rätt 
 

Fram till mitten av 1800-talet var traditionsprincipen den rådande principen i Danmark. 

Vid denna tid skedde en omsvängning och avtalsprincipen blev förhärskande. Detta 

synsätt har fastställts ett flertal gånger i praxis och idag råder det ingen tveksamhet om 

att själva överlåtelseavtalet ger köparen skydd mot säljarens borgenärer. När köpet 

avser generiskt bestämt gods eller gods som för köparens räkning skall tillverkas, är 

avtalsprincipen modifierad på så sätt att en individualisering av det köpta godset måste 

företas. Utan en dylik individualisering erhålls i dessa fall inte ett sakrättsligt skydd.47 

 

2.3.1.3 Norsk rätt 
 

I Norge har utvecklingen på det sakrättsliga området i hög grad varit influerad av den 

danska rätten, vilken förespråkar avtalsprincipen. Av detta följer att avtalsprincipen som 

huvudregel är den gällande principen. Denna huvudregel har, beroende på domstolarnas 

benägenhet att företa avsteg från avtalsprincipen, i viss mån uppluckrats. Idag verkar 

det avgörande för avtalsprincipens tillämpning vara att den köpta varan kvarlämnats i 

köparens intresse, exempelvis därför att transport skall ordnas eller varan skall bli 

föremål för ändringsarbeten. I dylika fall är varan skyddad mot anspråk från säljarens 

borgenärer redan genom avtalet. En förutsättning för det sakrättsliga skyddet är att 

godset individualiserats. Ett ickeuppfyllande av någon av dessa två punkter för 

avtalsprincipens tillämplighet, dvs. att kvarlämnandet skett i köparens intresse och att 

varan individualiserats, medför att avtalet inte är tillräckligt för att köparen skall erhålla 

ett skydd mot säljarens borgenärer. Detta torde idag vara det rådande rättsläget enligt 

norsk rätt.48 

 

                                                 
46 A SOU s 140, Lagutskottets betänkande 1987/88:1 s 4, Håstad, a a s 208 samt Göransson, a a s 90 f. 
47 A SOU s 139, a betänkande s 4, Håstad, a a s 207 f, Helander, a a s 418 ff, Göransson, a a s 91 ff samt 
Ørgaard, Sikkerhed i Løsøre s 15 f. 
48 A SOU s 139 f, a betänkande s 4, Håstad, a a s 208, Helander, a a s 418 ff, Göransson, a a s 97 ff samt 
Falkanger, Tingsrett s 452. 
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2.3.1.4 Sammanfattning av nordisk rätt 
 

Av granskningen av Finlands, Danmarks och Norges rättsliga reglering avseende 

köparens sakrättsliga skydd mot säljarens borgenärer framgår att avtalsprincipen är den 

rådande principen. I vissa situationer, framför allt vid köp av generiskt gods, krävs 

utöver avtalsslutet ytterligare ett moment i form av en individualisering av varan, för att 

köparen skall erhålla ett sakrättsligt skydd. 

 

2.3.2 Fransk rätt 
 

I artikel 1583 i Code civil49 stadgas att äganderätten till köpt egendom övergår i 

samband med avtalet, även om saken inte är levererad och köpeskillingen ej är betald. 

Denna bestämmelse tar sikte även på tredjemansrelationer, vilket innebär att köparen 

redan genom ingåendet av avtal erhåller ett sakrättsligt skydd mot säljarens borgenärer. 

Avtalsprincipen är således den rådande principen. En förutsättning för detta skydd är att 

godset specificeras, dvs. att godset på något sätt individualiseras. Vilket krav som skall 

ställas på individualiseringen är omstritt. I äldre doktrin sågs individualiseringen 

närmast som en ömsesidig rättshandling som innebar en aktiv medverkan även från 

köparen. Numera betraktas individualiseringskravet på ett liberalare sätt och detta 

faktum har medfört att köparen idag inte behöver medverka för att individualiseringen 

skall anses fullgod. Exempelvis torde det räcka med godsets överlämnande till 

självständig fraktförare alternativt märkning eller avskiljande av godset.50 

 

2.3.3 Tysk rätt 
 

Enligt § 929 i Bürgerliches Gesetzbuch (BGB)51 krävs för ett sakrättsligt skydd mot 

säljarens borgenärer att besittningen övergår till köparen. Här är således 

                                                 
49 Dess lydelse; Elle /sc la vente/ est parfaite entre les parties, et la propriété est acquise de droit à    
   l’acheteur à l’égard du vendeur, dés qu’on est convenu de la chose et du prix, quoique la 
   chose n’ait pas encore été livrée ni le prix payé. 
50 A SOU s 140, Håstad, a a s 207, Göransson, a a s 167 ff samt Planiol, Traité pratique de droit civil 
francais s 618 ff. 
51 Dess lydelse; Zur Übertragung des Eigentums an einer beweglichen Sache ist erforderlich, dass der 
   Eigentümer die Sache dem Erwerber übergibt und beide darüber einig sind, dass das    
   Eigentum übergehen soll. Ist der Erwerber im Besitz der Sache, so genügt die Einigung  
   über den Übergang des Eigentums. 
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traditionsprincipen den gällande principen. Dock kan traditionsprincipen enkelt 

åsidosättas genom företagande av en så kallad ”Besitzmittlung” i enlighet med § 930 

BGB.52 Av denna paragraf följer att besittningen anses övergå till köparen om det 

mellan köparen och säljaren avtalas att varan fortsättningsvis skall innehas av säljaren 

för köparens räkning. Avtalet behöver inte vara uttryckligt, utan även ett underförstått 

avtal accepteras. Ett dylikt avtal om besittning benämns constitutum possessorium och 

har kortfattat berörts under 2.1.1. Som synes återfinns traditionsprincipen i Tyskland, 

men den har uppluckrats avsevärt genom möjligheten att på ett enkelt sätt avtala bort 

principens tillämplighet.53 

 

2.3.4 Engelsk rätt 
 

I England tillämpas som huvudregel avtalsprincipen och denna uttrycks i Sale of Goods 

Act 1979 section 18.54 För att avtalsprincipen skall vara tillämplig krävs en 

individualisering av den köpta varan. Hur individualiseringen, för att anses tillräcklig, 

skall genomföras är en komplex fråga med varierande svar, då individualiseringen sker 

på olika sätt beroende på egendoms olika karaktär. Generellt torde något slags 

avskiljande krävas. I två viktiga fall räcker det dock inte med att ett avtal har träffats 

och att en individualisering av godset har skett. I slutet av 1800-talet infördes genom 

Bills of Sale Act ett krav på registrering av lösöresköp, för att köparen på detta sätt 

skulle uppnå ett skydd mot säljarens borgenärer. Anledningen till införandet av 

registreringskravet var för att stävja allmänt förekommande borgenärsbedrägerier. 

Kravet på registrering gäller dock inte vid ”vanliga förvärv” ur en köpmans rörelse. 

Omfattningen av dylika förvärv är inte lätt att utröna, men torde ha en anknytning till att 

förvärven sker på regelmässig basis ur köpmans rörelse. Den andra situationen i vilken 

avtalsprincipen åsidosätts är den att rörelseidkaren försätts i konkurs, då all egendom 

som vid konkursens inledande är i rörelseidkarens besittning anses tillhöra denne. Detta 

                                                 
52 Dess lydelse; Ist der Eigentümer im Besitze der Sache, so kann die Übergabe dadurch ersetzen werden, 
 dass zwischen ihm und dem Erwerber ein Rechtsverhältnis vereinbart wird, 
 vermöge dessen der Erwerber den mittelbaren Besitz erlangt. 
53 A SOU s 149, a betänkande s 4, Håstad, a a s 207, Göransson, a a s 116 ff samt Schwab, Sachenrecht s 
25 ff. 
54 Rule 1 i section 18 lyder enligt följande; Where there is an unconditional contract for the sale of 
   specific goods in a deliverable state, the property in the 
   goods passes to the buyer when the contract is made, and 
   it is immaterial whether the time of payment or the time 
   of delivery, or booth, be postponed. 
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benämns reputed ownership. Som framgår tillämpas inte en undantagslös avtalsprincip i 

England.55 

 

                                                 
55 A SOU s 140, a betänkande s 4 f, Håstad, a a s 207, Göransson, a a s 175 ff, Salinger, Factoring law 
and practice s 162 ff samt Goode, Legal Problems of Credit and Security s 2 och 113 f. 
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3. Analys 
 

3.1 Lämplighetsbedömning av traditionsprincipen 
 

3.1.1 Traditionsprincipens syften 
 

I detta avsnitt ämnar jag utreda huruvida traditionsprincipens syften fortfarande besitter 

aktualitet, dvs. bärigheten av dessa syften i dagens ekonomiska verklighet. 

 

3.1.1.1 Hindra borgenärsbedrägerier 
 

Inledning 

 

Den primära anledningen till införandet av förordning 1835:25, numera LkL, var, som 

nämnts ovan under 2.1.4.1, att stävja borgenärsbedrägerier. I vilken utsträckning ett 

krav på tradition faktiskt förhindrar uppkomsten av borgenärsbedrägerier torde vara 

svårt att precisera närmare. I stället kommer jag att lägga ett visst fokus på att försöka 

finna situationer, där borgenärsbedrägerier inte till fullo avvärjs, trots att tradition 

genomförs, för att på så sätt visa i vilken grad syftet att förhindra borgenärsbedrägerier 

uppfylls. 

 

Trots svårigheten att fastställa traditionskravets faktiska preventiva effekt, är en 

granskning av syftet ändå befogad, då det sedan traditionsprincipens införande frekvent 

återfinns i praxis och doktrin. Lägg därtill aspekten att principen sedan länge har 

tillämpats och resultatet torde bli en i det legala systemet väl förankrad rättsregel. 

Denna slutsats tyngs något av det faktum att rättsregeln knappast kan anses vara väl 

förankrad utanför det strikt legala systemet. Allmänheten torde istället anse att 

traditionsprincipen strider mot vad den skulle anse som en förutsägbar regel. Det faktum 

att antalet registreringar enligt LkL är mycket lågt kan vara en bekräftelse av att 

allmänheten ser saken på nämnt sätt. 
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Jag vill inledningsvis peka på en omständighet som i viss mån påverkar betydelsen av 

traditionsprincipen, beroende på att den på ett tidigt stadium torde eliminera ett flertal 

försök till borgenärsbedrägerier. Gemensamt för de båda typerna av 

borgenärsbedrägliga förfaranden, dvs. skentransaktioner och efterhandskonstruktioner, 

är att de är straffbara enligt BrB.56 Jag anser att denna straffbarhet i sig i ett flertal, om 

än inte i alla, fall måste verka på ett preventivt sätt avseende försök till genomföranden 

av borgenärsbedrägliga beteenden. Av detta följer att vissa försök, beroende på graden 

av preventiv effekt i det enskilda fallet, redan på ett tidigt stadium kan stävjas. Den 

andel av försöken som inte stoppas på grund av det rådande sanktionssystemet blir 

istället föremål för en bedömning av huruvida traditionskravet anses vara uppfyllt eller 

ej, för att på sätt hindra de försök till borgenärsbedrägerier som inte har stoppats av 

risken för straff. Men uppfylls syftet att motverka borgenärsbedrägliga beteenden 

genom kravet på tradition?  

 

Jag vill rent övergripande påpeka att en person, som är medveten om sin ekonomiska 

situation och anar att hans rörelse skall drabbas av konkurs eller bli föremål för 

utmätning, i förväg kan sluta exempelvis ett skenavtal och lämna över viss vara. 

Simulationen försvåras inte i sig av kravet på tradition. Istället motverkas skenavtal 

genom att avståendet från besittningen av varan kräver en uppoffring från gäldenärens 

sida.57 Uppoffringen tillsammans med publiciteten är de två, till själva traditionen 

underliggande funktionerna, som anses stävja uppkomsten av borgenärsbedrägerier. 

Beroende på vilken typ av borgenärsbedrägeri som är för handen, dvs. 

efterhandskonstruktion eller skenavtal, träder viss funktion fram.58 

 

Skentransaktioner 

 

Av föregående stycke följer att graden av gäldenärens uppoffring blir direkt avgörande 

för i vilken utsträckning syftet att förhindra borgenärsbedrägerier avseende 

skentransaktioner uppfylls. Jag måste alltså undersöka hur denna uppoffring gestaltar 

sig i olika situationer.  

 

                                                 
56 Se ovan under 2.1.4.1 
57 Se ovan under 2.1.4.1 
58 Se ovan under 2.1.4.1 
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När det gäller varor, vilka nyttjas dagligen av överlåtaren, är det tveklöst att en förlorad 

besittning av varan medför en reell uppoffring för överlåtaren. Det faktum att 

överlåtaren har ett stort behov av att ha möjlighet till ett förfogande över viss vara, 

resulterar i denna uppoffring. I dylika fall verkar det i alla fall initialt finnas anledning 

att hävda att syftet att förhindra uppkomsten av borgenärsbedrägerier uppfylls. Detta är i 

och för sig sant, men jag menar att ståndpunkten inte är lika fast, då ytterligare 

reflexioner läggs till resonemanget. Ett stort problem blir, då skenöverlåtaren överlåtit 

egendom som denne har ett behov av att dagligen nyttja, att kontrollera om 

skenkontrahenten ändå låter överlåtaren använda aktuell egendom. I vilka situationer 

detta blir aktuellt beror på egendomens beskaffenhet, dvs. i lägen då ett brukande av 

varan enkelt kan ske. Skenöverlåtarens faktiska brukande av varan torde vara svårt att 

övervaka och att genom att företaga kontroller uppdaga sanningen för att därefter kunna 

underkänna traditionen, hör med största sannolikhet till undantagsfallen.  

      Av detta följer att syftet att förhindra uppkomsten av borgenärsbedrägerier i de 

flesta fall torde anses vara uppfyllt, när det gäller varor som skenöverlåtaren har ett 

behov av att nyttja dagligen. Graden av syftets uppfyllande måste dock i viss 

utsträckning reduceras, på grund av att egendomen i vissa fall med skenkontrahentens 

medgivande ändå enkelt kan användas. 

       

Nästa situation avser varor, som säljaren inte behöver nyttja dagligen eller i någon 

större omfattning. I dessa fall är skenöverlåtarens behov av varan inte lika högt, vilket 

påverkar dennes grad av uppoffring. Är behovet av att nyttja varan exceptionellt litet, 

ligger det nära till hands att presumera att någon reell uppoffring överhuvudtaget inte 

existerar. Dock vill jag nyansera denna presumtion genom att peka på ett antal risker, 

som jag menar kan anknytas till att varan övergår till skenkontrahenten. Förekomsten av 

dessa risker medför att, trots en liten grad av uppoffring på grund av skenöverlåtarens 

ringa behov av varan, en viss uppoffring ändå kan anses föreligga. 

      En risk ligger i den faran att skenkontrahenten på något sätt vanvårdar varan. En 

tänkbar anledning till vanskötsel är att skenkontrahenten inte har samma intresse av 

vård, då denne inte besitter en ”riktig” äganderätt till varan.  

      En ytterligare risk består i att skenkontrahenten av någon anledning väljer att sälja 

varan vidare. Skulle förvärvaren av den aktuella varan vara i god tro avseende 

ägarförhållandet, stipulerar detta faktum en förvärvad äganderätt i enlighet med reglerna 

om godtrosförvärv, varvid skenöverlåtaren mister sin rätt till det aktuella godset. 
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      De, i de två föregående styckena, nämnda riskerna kan i viss utsträckning reduceras, 

vilket minskar betydelsen av de hittills funna riskerna och därmed graden av 

skenöverlåtarens uppoffring. Reduceringen består i att skenöverlåtaren kan tillse, att 

skenkontrahenten inte får en självständig rådighet utan en med skenöverlåtaren delad 

rådighet över den aktuella varan.59 Exempelvis kan detta ske genom att varan förvaras i 

ett magasin, där det krävs både skenöverlåtarens och skenkontrahentens närvaro för att 

komma åt varan. Visserligen kan en invändning resas, att skapandet av delad rådighet 

genom viss magasinering, i sig innebär en uppoffring för skenöverlåtaren. Jag anser att 

en dylik uppoffring är minimal, då det inte kan anses särskilt svårt att exempelvis 

genom någon låsmekanism kräva båda kontrahenters närvaro för att komma åt godset. 

      En tredje risk jag har funnit, är den risk som kan förknippas med skenkontrahentens 

eventuella konkurs eller utmätning i dennes rörelse. Risken emanerar ur att den aktuella 

varan genom ett utmätningsförfarande felaktigt kan komma skenkontrahentens 

borgenärer till godo.60 På detta sätt kan en förlust för skenöverlåtaren avseende den 

aktuella varan uppkomma. Risken kan enligt min uppfattning undvikas på 

huvudsakligen två sätt. För det första kan skenöverlåtaren kontrollera att 

skenkontrahenten, till vilken varan överlåts, innehar en trygg ekonomisk ställning. 

Därigenom undviker skenöverlåtaren förhoppningsvis risken att skenkontrahenten 

exempelvis skall komma på obestånd. För det andra står det skenöverlåtaren till buds, 

att bryta själva skenavtalet, då det i sig inte är giltigt, och återta den aktuella varan innan 

den utmäts för att täcka skenkontrahentens skulder. På detta sätt kan en förlust av den 

överlåtna varan undvikas. 

      Sammanfattnings kan fastslås, vad gäller varor som skenöverlåtaren inte nyttjar ofta, 

att graden av uppoffring på grund av skenöverlåtarens behov av varan är ringa. Graden 

av uppoffring påverkar i vilken utsträckning syftet att motverka uppkomsten av 

borgenärsbedrägerier kan anses vara uppfyllt, vilket i denna situation leder till slutsatsen 

att syftet inte är uppfyllt. Denna slutsats måste dock i viss mån modereras, då jag funnit 

ett antal risker som, fristående från det faktum att skenöverlåtaren har ett litet behov av 

att nyttja varan, är förknippade med att skenkontrahenten har rådighet över varan. 

Genom att skenöverlåtaren tvingas bära dessa risker medför detta en viss grad av 

uppoffring för denne. Denna uppoffring kan ändock inte självt resultera i syftets 
                                                 
59 Som jag har påvisat ovan under 2.1.1 är det tillräckligt med ett rådighetsavskärande för säljaren, för att 
ett sakrättsligt skydd skall uppstå. 
60 Presumtionen att gods som återfinns i näringsidkarens rörelse tillhör denne återfinns i 4:18 
utsökningsbalken (UB). 
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uppfyllande, då riskerna genom vissa aktioner kan reduceras. Jag anser således att syftet 

att motverka uppkomsten av borgenärsbedrägerier inte kan anses vara helt uppfyllt, när 

det gäller varor som skenöverlåtaren inte nyttjar dagligen eller i vart fall i betydande 

omfattning. 

 

I periferin till den uppoffring som är direkt knuten till tradition av en vara avseende 

skentransaktioner, kan pekas på ytterligare ett par moment, vilka belastar 

skenöverlåtaren. Dessa moment som ger upphov till en viss grad av uppoffring hos 

skenöverlåtaren är så att säga inte en automatisk följd av besittningsöverförandet, men 

jag anser att de ändå förtjänar att beröras.  

      Det faktum att skenöverlåtaren inte ensam kan ingå ett skenavtal, och på så sätt 

överföra varan, innebär att en skenkontrahent, dvs. en person som är villig att 

falskeligen utge sig som ägare till en från skenöverlåtarens borgenärer undandragen 

vara, måste hittas. Att närmare sia om frekvensen av dylika personers villighet finner 

jag inte förtjänstfullt, utan jag nöjer mig med att konstatera, att en viss grad av 

uppoffring genom letandet i de allra flesta fall torde uppkomma. Konstaterandet 

förstärks av att krav om ersättning, exempelvis i form av pengar eller någon annan 

motprestation, inte sällan torde framställas av skenkontrahenten.  

      Jag anser att dessa två moment inte på något sätt självständigt kan innebära en 

tillräcklig grad av uppoffring, för att anse att syftet att förhindra uppkomsten av 

borgenärsbedrägerier är uppfyllt. Anledningen till denna ståndpunkt är att momenten 

inte direkt är knutna till själva traditionen, utan istället är en indirekt konsekvens av att 

en tradition skall företas. Istället kan de i olika utsträckning, beroende på graden av 

uppoffring, ses som en förstärkning av den uppoffring som är direkt kopplad till 

tradition, och på så sätt utöva ett visst inflytande över huruvida syftet att motverka 

borgenärsbedrägerier i visst fall skall anses vara uppfyllt. 

 

Efterhandskonstruktioner 

 

Vid efterhandskonstruktioner pekas på att förhindrandet av dessa skall uppkomma 

genom den publicitet, som tradition av viss vara medför. Logiken i detta påstående 



 28

anses bestå i att det är svårare att hävda en viss överlåtelses företagande, om denna för 

att vinna giltighet mot säljarens borgenärer måste ha manifesterats utåt.61  

 

Antedateringar av köpekontrakt torde framför allt förekomma när säljaren på ett dylikt 

sätt försöker undvika reglerna om återvinning.62 Genom att undvika en återvinning av 

en vara, kan säljaren undandra egendom från sina borgenärer. 

 

Uppfylls syftet att motverka borgenärsbedrägerier i efterhandskonstruktionens skepnad 

genom den publicitet, som tradition av en viss vara, utåt medför? Det är odiskutabelt att 

säljaren svårligen kan vinna framgång med ett antedaterat köpekontrakt, då det 

obligatoriska momentet i form av tradition inte har genomförts. Den omständigheten att 

en viss datering, som lätt är justerbar, på köpekontraktet inte i sig är tillräckligt för 

överlåtelsens giltighet mot säljarens borgenärer försvårar således 

efterhandskonstruktionen. En publicitet utåt måste ha förekommit. Genom att en person 

inte på något sätt iakttagit överlåtelsen och därmed kan bekräfta dess äkthet, fallerar 

försöket att genom en efterhandskonstruktion undandra säljarens borgenärer viss 

egendom. Detta betyder att jag har som utgångspunkt att syftet är uppfyllt. 

      Graden av uppfyllandet av syftet kan i viss mån reduceras, då jag har funnit 

bevissvårigheter i anknytning till bestämmandet av publiciteten. Problemen rör det fall 

att en tradition av varan har skett, men att denna ändå kommer att bli föremål för 

återvinning, vilket av någon anledning ger säljaren ett incitament att försöka förhindra 

återvinning genom att företa en antedatering av köpekontraktet. Genom att tidigarelägga 

datum för överlåtelsen, kan återvinningsfristen undvikas. I detta läge skall publiciteten 

träda in och stävja det borgenärsbedrägliga beteendet genom att fastställa en korrekt 

tidpunkt för överlåtelsens företagande, dvs. i vårt fall skall den i köpekontraktet nysatta 

tidpunkten justeras tillbaka, vilket medför att varan ändock blir föremål för återvinning. 

                                                 
61 Se ovan under 2.1.4.1 
62 Reglerna om återvinning innebär kortfattat att exempelvis en köpare som uppnått sakrättsligt skydd, 
ändå kan tvingas att återlämna varan om köpet påverkar gäldenärens betalningsförmåga och är till 
nackdel för borgenär. Återvinningsreglerna ger således gäldenärens konkurs en retroaktiv effekt. 
Beroende på vilken typ av rättshandling som har företagits, anges i 4 kap. konkurslagen (1987:672) (KL) 
olika så kallade återvinningsfrister, som alltså uttrycker en tidsram för en rättshandlings återgång, om 
rekvisiten i den specifika paragrafen är uppfyllda. De paragrafer som i vårt fall kan vara aktuella torde 
framför allt vara 4:5 KL, där en femårsfrist föreligger avseende borgenärsbedrägliga beteenden, 4:6 KL, 
där bland annat en sexmånadersfrist föreligger avseende gåva och 4:10 KL, där en tremånadersfrist 
föreligger avseende viss betalning och kvittning. I samtliga dessa tre fall utsträcks fristen om en till 
gäldenären närstående person är inblandad.  
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      Det första problemet gestaltar sig i en svårighet att exakt bestämma tidpunkten för 

överlåtelsens företagande. Återvinningsfristen är i vårt fall, dvs. vid försök till 

undandragande av egendom för säljarens borgenärer, vanligen fem år, alternativt 

obestämd om det är en så kallad närstående person inblandad.63 Om traditionen, och 

genom denna även något slags iakttagande, har skett i närheten av femårsgränsen finns 

det en risk att iakttagaren inte idag utan tvivel skulle kunna fastställa en exakt tidpunkt 

för överlåtelsens företagande. Iakttagarens slutliga val av dag kan avgöra huruvida en 

viss vara skall återgå eller ej. Här återfinns alltså ett utrymme för spekulation av 

iakttagaren som mynnar ut i osäkerhet avseende de varor som överlåtits i nära 

anknytning till den aktuella tidsgränsen och vilka säljaren genom antedatering av 

köpekontrakt försöker undvika att bli föremål för återvinningprocess.64 Detta genom 

spekulation uppkomna mått av osäkerhet sänker tillförlitligheten av publiciteten som ett 

instrument för motverkandet av efterhandskonstruktioner. Min observation medför 

således att graden av syftets uppfyllande i viss mån reduceras, på grund av ovan nämnda 

svaghets existens. 

      Det andra problemet uppkommer om det inte finns någon person som kan iakttaga 

överlåtelsen av varan. Av någon anledning traderades varan utan att det för någon annan 

blev synbart. Först senare upptäcks den, på exempelvis någon avställningsplats, 

lämnade varan. Skall publiciteten ansetts ha uppkommit, när upptäckten görs eller vid 

ett tidigare skede? Innebörden av publicitetsbegreppet synes inte vara närmare bestämd 

och en undersökning av denna faller utanför min framställning. Jag nöjer mig med att 

konstatera att i vissa fall kan en publicitetseffekt utebliva, eller i vart fall försenas, 

beroende på hur innebörden av begreppet fastställs. Detta inverkar på en eventuell 

återvinning av en viss vara, då traderingen skett i tidsmässig närhet till 

återvinningsgränsen.  Problemet, precis som det första, reducerar graden av 

publicitetens tillförlitlighet som ett instrument mot genomförandet av 

efterhandskonstruktioner och påverkar således bedömningen av syftets uppfyllande på 

ett negativt sätt genom att reducera detta. 

                                                 
63 Dock måste jag understryka att jag utgår från 4:5 KL och dess femårsfrist, men att även 
sexmånadersfristen i 4:6 KL kan aktualiseras, om något av rekvisiten i 4:5 KL brister. Det följande 
resonemanget kan även appliceras på en sexmånadersfrist men besitter mer styrka vid en längre tidsfrist. 
64 Jag anser att det i detta sammanhang huvudsakligen är dessa varor som kan vara aktuella vid en ”ren” 
efterhandskonstruktion, dvs. då gäldenären agerar självständigt. Skulle även varor som traderats vid 
tidigare tidpunkter omfattas, torde det krävas något slags samarbete med denna iakttagare för att 
genomföra efterhandskonstruktionen, vilket istället ger en indikation av att sken är för handen. Gränsen 
mellan skentransaktioner och efterhandskonstruktioner synes således inte vara helt klar, då en påbörjad 
efterhandskonstruktion verkar kunna mynna ut i en skentransaktion. 
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      Sammanfattnings finner jag, att den genom traderingen uppkomna publiciteten i de 

allra flesta fall motverkar uppkomsten av efterhandskonstruktioner. Kravet på en yttre 

manifestation är ett kraftfullt instrument för hindrandet av dylika konstruktioner och 

resulterar således i att syftet måste anses uppfyllt. Även om synbarheten hos 

publiciteten i ett par situationer reduceras, vilket i sig sänker graden av syftets 

uppfyllande, rör det sig om speciella situationer, dvs. där varan redan har traderats men 

där en iakttagare totalt saknas eller där datumet för iakttagelsen svårligen kan fastställas 

med större säkerhet. Av denna anledning väljer jag att inte i någon större utsträckning 

ändra min uppfattning om en mycket hög grad av syftets uppfyllande. 

 

Avslutningsvis önskar jag beröra ett scenario, vilket inte strikt kan avgränsas till någon 

av de ovan nämnda funktionerna, dvs. skentransaktioner och efterhandskonstruktioner. 

Blandar vi in ytterligare en part, dvs. en tredje man, infinner sig ännu en möjlighet att 

undandra borgenärer egendom. Genom att överföra egendom till en tredje man för 

förvaring kan den aktuella varan undgå att upptäckas av exempelvis konkursförvaltaren. 

Konkursförvaltaren kan givetvis företa en noggrann granskning av sakförhållandena i 

gäldenärens rörelse, och på så sätt upptäcka eventuella försök till undandraganden av 

egendom för borgenärerna. Skulle konkursförvaltaren sakna en dylik noggrannhet i sitt 

arbete är riken stor att egendom förbises, vilket medför att försöket till undandragande 

av egendom lyckas. En risk återfinns också i det scenario att, oavsett 

konkursförvaltarens noggranna arbete, vilket kan tänkas leda honom till en tredje man, 

den senare är i maskopi med gäldenären och således hävdar att varan är såld till honom. 

I detta fall kan tredje mans hävdande rädda viss egendom från konkursförvaltaren, om 

denne anser att tredje mans utsaga är trovärdig. Avslutningsvis vill jag påpeka att 

förekomsten av en hederlig tredje man, som vid vetskap om exempelvis gäldenärens 

obestånd meddelar konkursförvaltaren, inte torde vara liten. Av detta följer att denna 

möjlighet att undandra egendom för borgenärerna genom en tredje man tillintetgörs. 

       

3.1.1.2 Ordning och reda 
 

Som jag ovan under 2.1.4.2 har behandlat, anses traditionskravet bringa ordning och 

reda i omsättningslivet, främst beroende på att tradition av en vara utgör ett lätt 

konstaterbart faktum. Denna enkelhet i bedömningen av traditionens fastställande 
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resulterar i att mer omfattande tvister mellan parter, som båda gör anspråk på varan, 

undviks. 

      Inledningsvis önskar jag framhålla att ett flertal tvister om bästa rätt till en vara 

enbart beroende på en traditions företagande eller ej, enkelt kan avgöras. Finns varan 

kvar i säljarens besittning har köparen inte, beroende på traditionens ickeföretagande, 

uppnått ett sakrättsligt skydd mot säljarens borgenärer. Detta faktum resulterar i att 

köparens anspråk enkelt kan avfärdas, varav tvisten undviks. Härav följer att jag i alla 

fall initialt anser att syftet att bringa ordning och reda i omsättningslivet uppfylls. 

      Ett spörsmål som jag finner intressant och i det följande närmare ämnar undersöka 

är huruvida tradition verkligen är ett enkelt konstaterbart faktum, som därav leder till 

undvikande av tvister. Besittningsövergången är således i fokus. 

      Jag anser tveklöst att det är mycket enkelt att fastställa traditionens företagande, när 

en ”ordinär” tradition sker, dvs. köparen betalar en vara varvid denne räcks över till 

köparen. Således är den uttryckta enkelheten i iakttagandet av att traditionskravet är 

uppfyllt fortfarande invändningsfri. 

      Bilden kompliceras vid en närmare undersökning av besittningsbegreppet, när det 

enkla fallet med en ”ordinär” tradition inte är för handen. Utvecklingen av det 

ekonomiska samhället har skapat flera möjligheter att frångå den ”ordinära” traditionen 

för att uppnå ett sakrättsligt skydd mot säljarens borgenärer.65 Ett exempel på denna 

utveckling är det scenario att köparen inte själv hämtar den aktuella varan, utan istället 

låter exempelvis en självständig fraktförare göra detta, vilket mynnar ut i frågan när 

besittningsövergången i detta fall skall anses ha fullbordats. Då det numera enligt ett 

rättsfall är fastställt att ett rådighetsavskärande är tillräckligt för att anse att traditionen 

har fullbordats, genererar inte frågan om besittningsövergångens fullbordande någon 

osäkerhet. Detta innebär att omständigheten att köparen inte själv hämtar ut varan inte 

reducerar nämnda enkelhet och därmed syftets uppfyllande.66 

      Jag ämnar vidare kortfattat peka på ett par faktorer, som inte i sig helt raderar den 

diskuterade enkelheten, men i vart fall påverkar denna, vilket reducerar graden av 

syftets uppfyllande. Faktorer, som att varan återfinns hos tredje man eller att en 

registrering enligt LkL har skett, försvårar undersökningen av om en tradition har 

företagits. Ett sakrättsligt skydd kan således ha uppkommit på andra sätt, vilket medför 

att traditionen som ett enkelt konstaterbart faktum i dessa fall i viss utsträckning förlorar 

                                                 
65 Se ovan under 2.1.6 
66 Se ovan under 2.1.1 
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sin betydelse, då ett konstaterande av att en tradition inte har skett ej på ett enkelt sätt 

eliminerar en köparens anspråk på varan, om denne istället företagit en registrering 

enligt LkL och därigenom uppnått ett sakrättsligt skydd mot säljarens borgenärer. 

Beroende på förekomsten av undantag från traditionsprincipen minskar graden av 

principens enkelhet, vilket således reducerar graden av syftets uppfyllande. 

      En omständighet som jag menar påverkar den diskuterade enkelheten i hög grad är 

den osäkerhet, som anses råda avseende huruvida en tradition är fullbordad om endast 

en kortvarig tradition har skett.67 Påverkan gestaltar sig i att enkelheten i att konstatera 

en besittningsövergång, dvs. traditionens fullbordande, försämras genom avsaknaden av 

klara regler för vad som skall anses gälla i detta fall. Av detta följer att jag således på 

grund av denna rättsosäkerhet inte kan dra slutsatsen att besittningsövergången är ett lätt 

konstaterbart faktum, vilket resulterar i att syftet att bringa ordning och reda i 

omsättningslivet i denna situation inte är uppfyllt. 

      Sammanfattningsvis finner jag att syftet att bringa ordning och reda i 

omsättningslivet genom enkelheten att iaktta en tradition uppfylls fullständigt vid en 

”ordinär” tradition. Syftets uppfyllande påverkas i viss mån negativt av det faktum att 

förekomsten av undantag från traditionsprincipen förminskar traditionsmomentets 

utslagsgivande verkan, och därmed blir bedömningen mindre enkel att göra, och syftet 

uppfylls inte alls vid undantagssituationen att endast en kortvarig tradition har skett. 

 

3.1.1.3 Kreditvärdering 
 

Kravet på tradition av varor anses eliminera det problemet att en kreditgivare ger en 

kreditsökande en alltför förmånlig kredit, beroende på en felaktig observation av vad 

som ingår i dennes rörelse. Tanken är att traditionsprincipen skall medföra att all den 

egendom som återfinns i näringsidkarens rörelse undantagslöst skall tillhöra 

näringsidkaren.68 

 

Syftet var säkerligen väl uppfyllt framför allt under 1800-talet, då en primitiv 

uppskattning av kreditsökandens egendom torde ha legat till grund för beviljandet av 

kredit. Att på detta sätt företa en bedömning av kreditsökandes innehav av egendom 

                                                 
67 Håstad, a a s 224 ff och Millqvist, a a s 93 f. 
68 Se ovan under 2.1.4.3 
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torde i de allra flesta fall ha gett en rättvisande bild av kreditunderlaget, då företeelser i 

dagens samhälle som leasing, deponering osv. sannolikt hörde till ovanligheter.69 En 

risk som dock redan under denna tid existerade var den att kreditsökanden, efter själva 

bedömningen av dennes kreditunderlag, sålde gods, vilka låg till grund för 

kreditgivarens beslut av storleken på kredit. Även om kravet på tradition resulterade i en 

för dagen rättvisande bild av kreditsökandes innehav av egendom och därmed ett 

uppfyllt syfte, anser jag att syftet att ge kreditgivaren en fullständigt korrekt bild av 

dennes egendom ändock i praktiken ej till fullo uppfylldes. Anledningen till denna 

ståndpunkt är att kreditsökanden hade möjligheten att kort tid därefter, genom 

exempelvis försäljning av gods, företa en förändring av egendomsinnehavet utan 

kreditgivarens vetskap. 

      I takt med den ekonomiska utvecklingen i samhället måste det idag anses betänkligt 

att anta att kreditgivaren fortfarande lägger någon större vikt vid näringsidkarens 

innehav av gods vid bedömningen av huruvida kredit till denne skall beviljas.70 

Onekligen kan innehavet av egendom ha en viss betydelse i styrandet av kreditbeslutet, 

framför allt vid mer traditionell kreditgivning, men samtidigt måste jag understryka att 

beviljandet av kredit idag huvudsakligen torde ske på ett modernare sätt med den 

kreditsökandens karaktär i centrum, exempelvis dennes registrerade 

betalningsförseelser, i denna bedömning. Detta ändrar således uppfattningen om att 

syftet att eliminera risken att kreditgivaren ger en alltför förmånlig kredit uppfylls 

genom kravet på tradition. 

      Grunden till denna förändring står att finna i att det idag inte undantagslöst kan 

förmodas att den egendom, som återfinns i den kreditsökandes besittning, av denna 

anledning tillhör denne. Utvecklingen på det ekonomiska området har medfört att 

företeelser som ej existerade vid traditionskravets införande idag i hög grad 

förekommer, vilket påverkar bilden av kreditsökandes ”egentliga” innehav av egendom 

och således bedömningen av huruvida en kredit skall beviljas. Varor som återfinns i den 

kreditsökandes besittning kan exempelvis vara hyrda, deponerade eller köpta på kredit 

med återtagandeförbehåll. Samtliga dessa omständigheter innebär att kreditgivaren inte 

har någon rätt till dylika varor vid gäldenärens betalningssvårighet, då gäldenären de 

facto ej innehar en fullständig äganderätt avseende dessa varor. En ytterligare osäkerhet 
                                                 
69 I de fall jag under detta avsnitt, dvs. 3.1.1.3, skriver om praktisk ekonomisk verklighet kan läsaren 
erhålla en fylligare bild av denna genom att studera avsnittet 2.1.6  
70 I detta sammanhang måste jag påpeka att 2:13 bankrörelselagen (1987:617) ställer upp vissa krav på att 
säkerhet ställs vid kreditgivning. 
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i anknytning till bedömningen av kreditunderlaget är att kreditgivaren, som tidigare, inte 

kan vara säker på att kreditsökanden inte några dagar efter bedömningen företar en 

försäljning av exempelvis ett lager. Av detta följer att kreditgivaren inte med någon 

större säkerhet kan förlita sig på det innehav av egendom som återfinns i gäldenärens 

besittning, utan istället måste foga andra aspekter till bedömningen av kreditunderlaget, 

vilket, som påpekats i föregående stycke, reducerar graden av syftets uppfyllande i 

dagens samhälle. 

      Sammanfattningsvis anser jag att syftet att eliminera risken att en kreditgivning sker 

på ett felaktigt kreditunderlag ursprungligen tveklöst var uppfyllt. I takt med 

utvecklandet av nya företeelser i samhället, exempelvis leasing, reduceras 

tillförlitligheten i att kreditsökandes egendomsinnehav också innehas med en äganderätt 

och idag sker bedömningen av huruvida kredit skall beviljas istället med hjälp av 

moderna metoder, som exempelvis elektroniska register. I vissa undantagsfall där 

kreditgivaren inte nyttjar moderna metoder kan syftet fortfarande anses uppfyllt, men 

frekvensen av dylika kreditgivare torde stadigt decimeras, vilket sammantaget ger mig 

uppfattningen att traditionskravet avseende detta syfte förlorat sin betydelse. 

 

3.1.1.4 Dubbeldispositioner 
 

Som jag ovan under 2.1.4.4 har behandlat anses kravet på tradition motverka 

uppkomsten av dubbeldispositioner på så sätt, att den egendom som återfinns i säljarens 

besittning normalt också tillhör denne, beroende på att köpare ges starka incitament att 

inte låta godset vara kvar i säljarens besittning. Därav minskas således risken för att 

varan redan skulle vara såld till en första köpare och därmed uppkomsten av 

dubbeldispositioner. 

 

Jag måste inledningsvis påpeka att syftets uppfyllande är helt beroende av en situation, 

då säljaren är ohederlig och inte räds att företa en ytterligare försäljning av den vara 

som han sedan tidigare har sålt till en annan person. Ohederligheten avseende 

borgenärsbedrägliga beteenden är enligt min mening lättare att förstå, av den 

anledningen att rörelseidkaren redan har gått i eller i vart fall är nära konkurs. 

Rörelseidkaren försöker således rädda egendom från att falla i borgenärernas händer. 

Här återfinns alltså en skillnad gentemot fallet med dubbeldispositioner, där säljaren 
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istället försöker erhålla betalning två gånger för samma vara, vilket torde, beroende på 

denna handlings destruktiva påverkan på drivandet av en rörelse, höra till 

undantagsfallen. Förutom denna ohederlighet måste för att syftet skall aktualiseras även 

den första köparen besitta en kunskap om den risk som ett kvarlämnande av den köpta 

varan medför. Jag kan inte förutsättningslöst anta att alla köpare besitter en dylik 

kunskap.71 Sammantaget anser jag att situationen på grund av sin natur i sig är så pass 

ovanlig, att syftet att motverka uppkomsten av dubbeldispositioner måste anses vara av 

ringa betydelse. 

      Skulle en sådan situation vara för handen, dvs. en av sin rörelse ohederligt drivande 

person och en köpare som är medveten om den risk som finns i att lämna kvar den köpta 

varan, anser jag det tveklöst att det stadgade kravet på tradition av varan resulterar i att 

inte många personer vågar lämna kvar sina köpta varor hos säljaren. Detta innebär att en 

köpare kan vara säker på att denne genom köpet inte är orsak till uppkomsten av en 

dubbeldisposition. Av denna anledning uppfylls syftet att motverka uppkomsten av 

dubbeldispositioner. 

      Samtidigt måste jag uppmärksamma på att den andra köparen inte i någon större 

utsträckning torde bry sig om huruvida den till köp erbjudna varan i säljarens besittning 

sedan tidigare är såld till en annan person. Den senare förvärvaren är skyddad enligt 

regler om godtrosförvärv, vilka innebär att då den andra köparen är i god tro och medtar 

det köpta godset, denne har utsläckt den första köparens rätt till varan. Om inte den 

andra köparen besitter en ovanligt hög moral eller försiktighet torde denne inte företa 

någon undersökning som kan resultera i en bekräftelse av uppfattningen, att den aktuella 

varan inte är rättsligt belastad. Sannolikt antar denne endast att så är fallet. Denna 

omständighet förringar således graden av syftets uppfyllande, då, i de situationer när ett 

kvarlämnande av det köpta godset av någon anledning har skett, det inte finns någon 

ytterligare faktor som i dessa fall kan förhindra uppkomsten av en dubbeldisposition. 

      Sammantaget önskar jag först påpeka att detta syfte för traditionsprincipen i sig, 

oavsett graden av uppfyllande, inte är särskilt väsentligt, av den anledningen att det 

förutsätter en situation som enligt min mening torde föreligga endast i undantagsfall. 

Skulle situationen ändock vara för handen, dvs. en av sin rörelse ohederligt drivande 

person och en köpare som är medveten om den risk som finns i att lämna den köpta 

varan, anser jag att syftet är uppfyllt, då inte många personer torde ta den risk som ett 

                                                 
71 Jmf med mitt resonemang under 3.1.1.1 om hur allmänheten torde uppfatta situationen. 
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kvarlämnande av den köpta varan innebär. Samtidigt har jag visat att det hos den andra 

köparen i de allra flesta fall inte torde finnas något incitament att motverka uppkomsten 

av dubbeldispositioner, eftersom denne genom sitt godtrosförvärv utsläcker den första 

köparens rätt till varan. Detta faktum reducerar i viss utsträckning graden av syftets 

uppfyllande. 

 

3.1.2 Motiven till KKL:s övergivande av traditionsprincipen 
 
I detta avsnitt ämnar jag inlednings diskutera huruvida ledning överhuvudtaget kan 

hämtas från konsumentområdet genom att försöka finna skillnader mellan en 

näringsidkare och en konsument. Därefter skall jag, beroende på denna diskussions 

utslag, även utröna om de specifika motiven besitter relevans i kommersiella 

förhållanden. 

 

En betydelsefull skillnad mellan en konsument och en näringsidkare är den, att den 

senare är en kommersiell aktör på marknaden, vilket innebär att en affärsmässig risk 

alltid tas. Näringsidkaren måste med andra ord vara beredd på att oförutsägbara 

händelser kan inträffa, som exempelvis att den näringsidkare med vilken det 

rättshandlas går i konkurs. Konsumenten å andra sidan återfinns på marknaden som en 

enskild individ och skall inte behöva ta någon affärsmässig risk som kan godtas av mer 

marknadsekonomiska krafter. Av detta följer att konsumenten således har ett större 

behov, jämfört med näringsidkaren, av att skyddas mot oförutsägbara händelser. En 

ytterligare skillnad är den att näringsidkaren i vissa fall kan föra förlusten vidare 

beroende på företagskonstellationer och avtalsmöjligheter, vilket medför att 

näringsidkaren själv i dessa fall inte tvingas ta förlusten fullt ut. En dylik option innehas 

ej av konsumenten som istället själv fullt ut får bära den slutliga förlusten. Detta faktum 

anser jag förstärker bilden av att konsumenten har ett större behov av att skyddas. En 

näringsidkare torde också, enligt min mening, kunna skydda sig mot en oväntad förlust 

och således täcka sin fordran genom att denne sedan tidigare har säkerhet i den 

konkursdrabbade näringsidkarens rörelse. Konsumenten har normalt inte denna 

möjlighet till skydd mot förlust, vilket återigen visar på ett större behov av skydd hos 

konsumenten. 
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      Dessa funna skillnader mellan en näringsidkare och en konsument resulterar således 

i frågan om skillnaderna utesluter att ledning hämtas från konsumentområdet. Enligt 

min mening kan ledning hämtas från detta område. Jag anser, trots att vissa belysta 

skillnader klart existerar, att det inte fullständigt kan uteslutas att denna brist på 

skyddsmöjligheter endast avser konsumenter. Först vill jag påpeka att den affärsmässiga 

risken i full utsträckning skall bäras av en näringsidkare. Denna skillnad mellan en 

näringsidkare och en konsument står enligt min mening fast. Vad som däremot kan 

omfatta även näringsidkare är de två övriga skillnaderna, dvs. möjligheterna till att föra 

förlusten vidare och att erhålla säkerhet i den näringsidkarens rörelse med vilken det 

rättshandlas. Dessa möjligheter till att skydda sig mot oförutsägbara händelser står utan 

tvekan inte alla näringsidkare till buds. Ett flertal företag torde befinna sig i underläge 

mot de företag, med vilka de rättshandlar. Att då, på grund av en hög grad av beroende 

av avtalspartnern, framföra krav på säkerhet eller avtala fram en riskspridning torde 

vara uteslutet. Omständigheten att flera företag är små och inte ingår i några koncerner 

eliminerar vidare möjligheten till att, exempelvis genom koncernbidrag, sprida förlusten 

mellan företag. Som synes kan samma tankegångar som avser konsumentens skydd 

även appliceras på ett flertal företag, vilka inte i praktiken har de skyddsmöjligheter 

som kan stå näringsidkare till buds. Jag kan inte slå fast något bestämt antal företag, 

som reellt inte innehar en bättre position avseende förlustspridning och möjlighet till att 

erhålla säkerhet än en konsument, men jag menar att vetskapen om att dessa företag i 

vart fall i stor utsträckning existerar i sig berättigar att viss ledning kan hämtas från 

konsumentområdet.72 

      Av detta följer att en granskning av de specifika motiven avseende 

traditionsprincipens frångående i konsumentförhållanden förtjänar att undersökas, för 

att utröna om motiven besitter relevans även i kommersiella förhållanden och således 

kan appliceras på dessa. 

 

Det första motivet till KKL:s övergivande av traditionsprincipen är att konsumenten 

saknar kunskap om existensen av ett traditionskrav och på sätt inte inser den risk som 

ett kvarlämnande av den köpta varan innebär.73 

      Först måste jag påpeka att det är svårt att närmare sia om frekvensen av denna 

okunskap om kravet på tradition, oavsett om det gäller konsumenter eller näringsidkare, 

                                                 
72 Se ovan under 2.1.6 
73 Se ovan under 2.1.7 
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och jag skall därför inte uppehålla mig i alltför stor omfattning vid detta motiv. 

Generellt kan antas, att en konsument i de allra flesta fall finner det naturligt att en köpt 

och betald vara, oberoende av om näringsidkaren som innehar varan går i konkurs, 

också tillhör köparen. Kravet på tradition står inte i samklang med det allmänna 

rättsmedvetandet hos konsumenten. Vad gäller näringsidkare torde frekvensen avseende 

vetskapen om traditionskravet, trots svårigheten att bestämma denna, ändock vara högre 

av den anledningen att de har stött på fenomenet oftare. De verkar, så att säga, i en 

omgivning där dylika företeelser uppmärksammas på ett mera ingående sätt jämfört 

med konsumentens. Min ståndpunkt måste dock i viss mån modereras, beroende på det 

stora antal småföretag som existerar i Sverige.74 I dessa företag, med ett fåtal anställda, 

torde inte kunskapen om traditionskravet vara nämnvärt högre än hos konsumenter. 

Dessa näringsidkare blir snarare att jämställa med konsumenterna, vilket resulterar i att 

risken att förlora det köpta godset, beroende på bristen på kunskap avseende 

traditionskravet, också återfinns i vissa näringsidkarkretsar.  

      Av föregående resonemang följer att det första motivet i viss grad, om än inte lika 

hög grad som hos konsumenter, har relevans även för kommersiella förhållanden. 

 

Det andra motivet till införandet av avtalsprincipen i konsumentförhållanden är att 

säljarens borgenärer, vid säljarens konkurs eller utmätning i dennes rörelse, inte endast 

får tillgodogöra sig den aktuella varan som har lämnats kvar, utan även eventuell erlagd 

betalning från konsumentens sida.75 

      Vad som åsyftas är alltså den principiella orättvisa att säljarens borgenärer även får 

tillgodogöra sig det delförskott eller den fulla betalning som köparen har erlagt. Några 

situationer som kan vara aktuella är då konsumenten beställer en båt som skall byggas 

eller köper något säsongsbetonat som exempelvis en päls. I dessa fall återfinns varan i 

säljarens besittning tills den färdigställs eller tills det blir aktuellt att ta ut den. I flertalet 

övriga fall sker leveransen av det köpta i alla fall inom ett par dagar eller någon vecka 

från det att betalning har erlagts och att näringsidkaren under detta korta tidsförlopp i 

det specifika fallet går i konkurs måste höra till undantagsfallen. Således drar jag 

slutsatsen att motivet inte omfattar särdeles många köp. Ett faktum som ytterligare 

decimerar motivets skyddssfär är det att konkursförvaltaren kan tänkas, trots att en 

tradition ej har uppfyllts, sälja varan till exempelvis beställaren på grund av varans 

                                                 
74 Se ovan under 2.1.6 
75 Se ovan under 2.1.7 



 39

speciella natur beroende på individens önskemål. Konkursförvaltaren förstår att det blir 

svårt att få den såld till någon annan person och låter således köparen betala återstoden 

av beloppet i utbyte mot varans överlämnande, vilket innebär att köparen inte gör någon 

egentlig förlust. Det måste understrykas att jag anser att det här rör sig om en situation, 

där köparen inte har betalat hela köpeskillingen utan endast en mindre del. Skulle hela, 

eller större delen av, köpeskillingen vara betald, är det sannolikt utan betydelse för den 

”andra” försäljningens fullföljande, att konkursförvaltaren endast får exempelvis 50 % 

av varans värde vid denna, då en fullständig betalning av den aktuella varan redan har 

skett, vilket ger en 50-procentig ”bonus” till borgenärerna.  

      Återfinns dylika situationer, där förskott för en vara ges, även i kommersiella 

sammanhang? Till skillnad från konsumentförhållanden, där dylika situationer, som jag 

har visat i föregående stycke, inte torde vara särdeles vanliga, är förskottsbetalningar ett 

vanligt förekommande inslag i kommersiella förhållanden.76 Ett flertal sektorer inom 

affärslivet erhåller förskott från kunder för att på sätt kunna finansiera och utföra en 

beställning. Kunden blir så att säga en integrerad del i tillverkningsprocessen även 

avseende finansieringen. Resonemanget i föregående stycke om att motivet i viss mån 

förlorar i styrka på grund av att konkursförvaltaren i vissa fall väljer att fullfölja köpet 

mot den ursprungliga beställaren kan appliceras även i detta sammanhang. Dock måste 

jag påpeka att risken, på grund av den höga förekomsten av förskottsbetalningar i 

kommersiella förhållanden, fortfarande är stor för att näringsidkare åsamkas en förlust 

beroende på att traditionskravet ej har uppfyllts och konkursförvaltaren väljer att sälja 

varan vidare till en ”andra” köpare. Av denna anledning kräver kunden ofta en garanti 

för att på detta säkra sig mot en förlust vid händelse av den andra näringsidkarens 

konkurs.  

      Garantin kan förekomma i olika skepnader, exempelvis i form av bankgaranti eller 

företagshypotek. Oavsett form vållar den enligt min mening stor skada på näringslivet. 

Scenariot ser ut som följer; då en utförare av ett beställningsjobb önskar erhålla förskott 

från beställaren för att härigenom kunna finansiera projektet, kräver den senare en 

säkerhet för att på så sätt inneha ett skydd vid utförarens eventuella konkurs. Detta anser 

jag är naturligt, beroende på att beställaren inte kan vara säker på huruvida 

konkursförvaltaren väljer att fullfölja försäljningen till den ursprunglige beställaren eller 

företar en försäljning till någon annan som kan tänkas ha ett behov av den aktuella 

                                                 
76 Enligt Dag Rehme på Saab AB (publ) är förskott vanliga och nödvändiga bland annat för bolag som 
nyutvecklar komplicerade produkter på beställning. 
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varan. Väljer konkursförvaltaren det senare alternativet uppstår en definitiv rättsförlust 

för beställaren. Då denna säkerhet, exempelvis i form av en bankgaranti, krävs från 

beställaren, tvingas utföraren av jobbet avvara kapital för att genom sin bank ha 

möjligheten att erbjuda denna bankgaranti. Banken i sig kan tänkas önska en egen 

säkerhet i rörelsen, vilket oftast torde ske i företagshypotekets skepnad och omfattar då 

bland annat den beställda varan. Jag anser att detta är en bakvänd finansieringsordning. 

Banken erhåller alltså en säkerhet i den beställda varan, medan beställaren istället 

erhåller en för utföraren kostsam bankgaranti. Denna merkostnad läggs på beställaren i 

form av ett högre pris för den aktuella varan eller på utföraren om denne ej kan höja 

priset till kompensation av garantikostnaderna. Enligt min mening vore det avsevärt mer 

naturligt att beställaren erhåller den önskade säkerheten i den beställda varan.           

      Resultatet av denna dyra finansiering är att den tar kreditutrymme hos banken, 

minskar flexibiliteten i verksamheten och innebär en merkostnad genom att varan 

fördyras. Ur konkurrensperspektiv innebär denna enligt min mening bakvända 

finansieringsform ingen direkt konkurrensnackdel för de företag som agerar inom 

Sverige. Anledningen till denna ståndpunkt är att de flesta företag torde drabbas av den 

fördyrande finansieringen på grund av traditionsprincipens existens. Jag måste dock 

understryka att konkurrensnackdelar i stor utsträckning kan uppstå för de företag som 

agerar på den internationella marknaden, vilket i dagens affärsvärld torde vara ett stort 

och, beroende på internationaliseringen, ständigt ökande antal.77 Som jag tidigare 

nämnde, läggs kostnaden för att erbjuda en bankgaranti i slutändan på beställaren, dvs. 

genom att den beställda varan åläggs ett högre pris. Av detta följer att svenska företag 

riskerar att inte få order, då de missgynnas av traditionsprincipens existens när de 

tvingas erbjuda ett högre pris än nödvändigt för varan. Detta inverkar negativt på det 

svenska företagslivet.  

      Som jag har visat har det andra motivet, dvs. att det är orättvist att säljarens 

borgenärer får tillgodogöra sig både varan och den förskottsbetalning som har erlagts 

för denna, i betydligt högre grad relevans i kommersiella förhållanden jämfört med 

konsumentförhållanden. Grunden till detta är att förskottsbetalning ofta återfinns i 

kommersiella förhållanden, vilket resulterar i komplikationer avseende finansieringen 

och i vissa fall ur konkurrenshänsyn. Min slutsats är således att det andra motivet 

tveklöst kan appliceras på kommersiella förhållanden. 

                                                 
77 Se ovan under 2.1.6 
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Avslutningsvis vad gäller det tredje motivet, dvs. att alternativet till tradition i form av 

registrering enligt LkL inte är ett realistiskt alternativ för konsumenten, anses detta bero 

på att förfarandet är komplicerat och även behäftat med viss kostnad för konsumenten.78 

      Som utgångspunkt hävdar jag att ett dylikt motiv även besitter relevans i 

kommersiella förhållanden.  

      För det första måste jag poängtera att registreringens komplicerade natur är ett 

hinder även för näringsidkaren.79 Hindret anser jag framför allt bero på den tidsåtgång 

som näringsidkaren drabbas av, då denne, för att uppnå ett fullständigt skydd mot 

säljarens borgenärer vid säljarens eventuella konkurs, måste genomgå det tidskrävande 

registreringsförfarandet för varje köpt och av någon anledning kvarlämnad vara. 

Frekvensen av kvarlämnat gods, och därmed tidsåtgång, kan jag inte fastställa, men det 

faktum att det finns ett flertal situationer, exempelvis väntar ett produktionsföretag med 

att hämta viss köpt men ännu inte för produktionen nödvändig material, 

beställningsjobb osv., tyder på att registrering enligt LkL ofta kan aktualiseras.80 Lägg 

därtill den höga omsättningen av varor i affärslivet, vilket sammantaget resulterar i att 

mycket tid måste läggas på att registrera varor för att uppnå sakrättsligt skydd.81 

Ineffektiviteten för att uppnå ett sakrättsligt skydd genom registrering enligt LkL är 

påtaglig. Av nämnda resonemang följer att registrering som ett alternativ till 

traditionsprincipen inte på något sätt möter de faktiska ekonomiska förhållanden i 

affärslivet. Denna slutsats befästs också av det faktum att antalet registreringar enligt 

LkL de senaste åren stadigt har sjunkit.82   

      Vad gäller aspekten att registreringen även är behäftad med viss kostnad kan jag 

kort konstatera att denna kostnad återfinns även för en näringsidkare i kommersiella 

förhållanden. Jag förmodar dock att storleken på kostnaden generellt är av mindre 

relevans för ett företag jämfört med en konsument, på grund av de resurser som 

företagen ofta besitter. Oavsett i vilken grad kostnaden tynger den som nyttjar 

registreringen når jag slutsatsen att även kostnaden existerar för näringsidkaren. 

      Sammantaget har jag visat på att de två aspekter, dvs. registreringens komplicerade 

natur och kostnad, som återfinns i det tredje motivet stadgandes att en registrering enligt 
                                                 
78 Se ovan under 2.1.7 
79 Se ovan under 2.1.2 för en utförlig beskrivning av de rekvisit som skall uppfyllas avseende 
registreringens giltighet. 
80 Se ovan under 2.1.6 
81 Se ovan under 2.1.6 
82 Se ovan under 2.1.2 där detta har undersökts av Eckerberg. 
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LkL inte är ett realistiskt alternativ för konsumenten, även kan appliceras på 

näringsidkare i kommersiella förhållanden. Jag anser att så är fallet beroende på framför 

allt den tidsåtgång som skulle krävas om näringsidkaren var tvungen att ständigt 

registrera köpt men kvarlämnat gods. Att det inte är ett realistiskt alternativ för 

näringsidkaren bekräftas också av att antalet registreringar enligt LkL idag är 

försumbart. 

 

 

3.2 Lämplighetsbedömning av avtalsprincipen 
 

3.2.1 Innebörd 
 

I detta avsnitt skall jag undersöka om avtalsprincipen skulle kunna vara lämplig som 

ersättare till traditionsprincipen i kommersiella sammanhang utifrån avtalsprincipens 

innebörd, dvs. att köparen erhåller sakrättsligt skydd mot säljarens borgenärer redan 

genom ingåendet av avtalet.83 Jag fokuserar på traditionsprincipens syfte att motverka 

borgenärsbedrägliga beteenden i form av skentransaktioner och 

efterhandskonstruktioner, på grund av att jag anser, som jag har visat ovan under 

3.1.1.1, att detta är det syfte för traditionsprincipen som i störst utsträckning fortfarande  

besitter aktualitet. En markant ökning av borgenärsbedrägliga beteenden genom 

avtalsprincipens införande resulterar därför i att principens lämplighet i kommersiella 

förhållanden kraftigt reduceras. 

 

En primär fråga blir således om ett övergivande av traditionsprincipen kommer att öka 

antalet skentransaktioner och efterhandskonstruktioner. Inledningsvis önskar jag 

understryka att traditionsprincipen som ett instrument för att motverka 

borgenärsbedrägliga beteenden inte ger fullgott skydd, dvs. ej garanterar en icke-

uppkomst av dylika beteenden.84 Av detta följer att avtalsprincipens lämplighet blir 

föremål för en mildare bedömning beroende på att det alltså inte rör sig om att radera ut 

                                                 
83 Se ovan under 2.2.1 
84 Se ovan under 3.1.1.1 
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ett idag genom traditionsprincipen fullgott skydd, utan istället undersöka om dagens 

förekomst av skentransaktioner och efterhandskonstruktioner kommer att öka i antal.  

      Som jag har visat ovan under 3.1.1.1 inverkar traditionsprincipen i viss utsträckning 

preventivt avseende uppkomsten av borgenärsbedrägerier. Av detta följer att jag måste 

presumera att om traditionsprincipen avskaffas kommer den nyss nämnda preventiva 

effekten att utebli. Anledningen till denna presumtion är att avtalsprincipen inte besitter 

nämnda preventiva effekt beroende på att köparen erhåller sakrättsligt skydd mot 

säljarens borgenärer omedelbart genom avtalets ingående. Detta kan leda till ett ökat 

antal borgenärsbedrägerier. I vilken omfattning dessa ökar ämnar jag inte försöka att 

fastställa, utan jag nöjer mig med att konstatera att viss ökning med största sannolikhet 

kommer att inträffa. Jag anser däremot att ökningen inte kommer att bli problematisk i 

sitt antal av den anledningen att jag har funnit två återhållande element.  

      En första faktor som reducerar antalet borgenärsbedrägliga beteenden är att ett 

flertal näringsidkare torde vara att närmast jämställa med konsumenter, vilket resulterar 

i en okunskap om traditionsprincipens existens.85 Denna okunskap medför att dessa 

näringsidkare redan utgår från att varan i och med själva ingåendet av köpeavtalet är 

skyddad mot säljarens borgenärer, dvs. de antar idag att avtalsprincipen är den rådande. 

Med andra ord finns det enligt deras uppfattning redan ett utrymme för att företa 

borgenärsbedrägliga beteenden, förutsatt att de har denna vetskap. Detta medför att 

utrymmet för att undandra egendom från borgenärerna inte påverkas av principbytet. 

      Den andra faktorn som jag har funnit inverka reducerande på antalet 

borgenärsbedrägliga beteenden avser själva utrymmet för att företa dessa. Utrymmet är 

enligt min mening inte sällan litet, framför allt beroende på det stora antal näringsidkare 

som utför så kallade beställningsjobb.86 Dessa näringsidkare har mer begränsade 

möjligheter att genomföra dylika borgenärsbedrägliga beteenden på grund av att hela 

tillverkningsprogrammet redan är intecknat för vissa bestämda kunder. Detta faktum 

innebär således att det ej är troligt att antalet försök till borgenärsbedrägerier avseende 

dylika näringsidkare kommer att öka nämnvärt. Jag måste dock påpeka att situationen 

förändras, om näringsidkaren exempelvis har viss lagerverksamhet. I dessa fall återfinns 

varor som ej är avsedda för någon speciell köpare och därför kan undandras från 

säljarens borgenärer. Av detta följer att möjligheten att genom borgenärsbedrägliga 

                                                 
85 Se ovan under 3.1.2 
86 Se ovan under 3.1.2 
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beteenden undandra egendom för borgenärerna inte elimineras avseende de 

näringsidkare som exempelvis har lagerverksamhet. 

      Sammantaget anser jag att avtalsprincipen i viss omfattning kommer att öka antalet 

försök till borgenärsbedrägliga beteenden. Beroende på förekomsten av två reducerande 

element anser jag emellertid att ökningen inte kommer vara så pass hög att 

avtalsprincipen inte skulle kunna vara en lämplig ersättare för traditionsprincipen i 

kommersiella förhållanden. 

 

3.2.2 Motiven till KKL:s införande av avtalsprincipen 
 

Då det i förarbetena inte finns några uttryckliga motiv till införandet av avtalsprincipen i 

konsumentförhållanden, kommer jag att använda mig av de motiv, vilka har uttryckts 

avseende traditionsprincipens frångående, motsatsvis för att härigenom ha ett underlag 

till denna del av min analys.87 Jag ämnar således på detta sätt företa en prövning 

avseende avtalsprincipens förmåga att även i kommersiella förhållanden möta dessa 

motivs innehåll. 

 

Av de tre motiven, dvs. att konsumenten inte besitter kunskap om existensen av 

traditionsprincipen, att borgenärerna får tillgodogöra sig både varan och eventuell 

förskottsbetalning och att registreringen inte är ett realistiskt alternativ för konsumenten, 

ämnar jag fokusera på det andra motivet. Jag har ovan under 3.1.2 konstaterat att 

samtliga motiv kan appliceras även på näringsidkare, varav följer att denna problematik 

inte vidare diskuteras under detta avsnitt. 

 

Möter avtalsprincipen dessa motiv i kommersiella förhållanden?   

      Som jag i föregående stycke har påpekat skall jag tämligen kort beröra det första 

motivet. Ovan under 3.1.2 har jag diskuterat att små företag i stor utsträckning kan 

jämställas med konsumenter avseende bristen på kunskap om traditionsprincipens 

existens. I dessa fall antar de istället att avtalsprincipen är den rådande principen. Av 

detta faktum kan jag kort konstatera att avtalsprincipen i allra högsta grad möter detta i 

förarbetena till KKL fastslagna motiv, på grund av att avtalsprincipen i dessa 

sammanhang redan är den naturligt gällande principen. Bristen på kunskap avseende 
                                                 
87 Se ovan under 2.1.7 
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traditionsprincipens existens förekommer dock inte i samma utsträckning avseende de 

näringsidkare som har bekantat sig med kravet på tradition. Dessa företag har således 

kunskap om traditionskravet, varav följer att det aldrig kan bli aktuellt att hävda att 

avtalsprincipen i dessa sammanhang möter det diskuterade motivet. 

 

Vad gäller det andra motivet, dvs. att vid säljarens konkurs dennes borgenärer får 

tillgodogöra sig både varan och eventuellt erlagd förskottsbetalning, har jag ovan under 

3.1.2 fastslagit att förskottsbetalning är en mycket vanlig företeelse i kommersiella 

förhållanden. Detta beror framför allt på den höga frekvensen av så kallade 

beställningsjobb, där beställaren hjälper till att finansiera exempelvis byggandet av en 

avancerad maskin.  

      Jag uppmärksammade det förhållandet att finansieringen enligt min mening sker på 

ett onödigt komplicerat sätt, där, på grund av traditionsprincipens existens, 

förskottsbetalaren kräver någon slags säkerhet, exempelvis en bankgaranti.88 Detta extra 

led i finansieringsprocessen kan genom avtalsprincipens införande elimineras, då 

beställaren istället erhåller säkerhet, genom sin separationsrätt, i den beställda varan, 

vilket är en mindre omständlig och mera naturlig väg.89 Avtalsprincipen är således i hög 

grad lämplig, beroende på att den avlägsnar upplevda svårigheter avseende 

finansieringen. 

      Ytterligare en svaghet med traditionsprincipen i dessa sammanhang är att kravet på 

säkerhet från beställaren inte bara komplicerar finansieringsförfarandet utan även 

fördyrar den beställda slutprodukten.90 Kostnaden för bankgarantin läggs på beställaren 

i form av en dyrare produkt än nödvändigt. Vid avtalsprincipens införande skulle 

beställaren vara mer villig att erlägga förskottsbetalning avseende den beställda varan, 

om denne erhöll säkerhet i själva den beställda varan, vilket resulterar i att fördyrandet 

av produkten undviks. Genom att produkten inte på detta sätt fördyras uppstår inte 

heller den problematik avseende konkurrensen, som gäller för de företag som agerar på 

den internationella markanden. Dessa företag befinner sig i dagens läge i en prekär 

situation, av den anledningen att de ej kan konkurrera på samma villkor på den 

internationella marknaden på grund av traditionsprincipens fördyrande effekt på varan, 

                                                 
88 Se ovan under 3.1.2 
89 Jag är medveten om att frågan uppstår hur säkerhet kan erhållas i något som ännu inte har tillverkats. 
Jag menar att i den stund det beställda är identifierbart för en viss beställare, denne härigenom uppnår 
sakrättsligt skydd mot säljarens borgenärer. 
90 Se ovan under 3.1.2 
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vilket medför ett eventuellt missande av order. Av detta följer att avtalsprincipen även i 

detta sammanhang skulle kunna vara en lämplig ersättare till traditionsprincipen. 

 

Vad avser det tredje motivet, att registrering enligt LkL inte är ett realistiskt alternativ, 

kommer jag inte närmare beröra detta, då avtalsprincipens införande kommer att 

utesluta behovet av ett dylikt registreringsförfarande. 

 

3.2.3 Praktiska frågor 

 

3.2.3.1 Bevis- och individualiseringskrav 
 

Efter att jag ovan under 3.2.1 och 3.2.2 har visat att avtalsprincipen skulle kunna vara 

lämplig som ett alternativ till traditionsprincipen i kommersiella förhållanden utifrån 

dess innebörd och motiv, ämnar jag kort beröra principens utformning i sig som ett steg 

i lämplighetsbedömningen. 

      Jag anser att själva principen, för att vara lämplig rent praktiskt, är beroende av att 

bevis- och individualiseringskrav uppställs för att på så sätt säkerställa en kontrollerad 

tillämpning av denna. Inledningsvis ämnar jag beröra beviskravet för att sedan övergå 

till individualiseringskravet. Jag måste även påpeka att jag inte i detta avsnitt gör 

anspråk på att precisera hur kraven skall utformas, utan jag vill främst uppmärksamma 

läsaren på att dylika krav enligt min mening är nödvändiga för att avtalsprincipen skall 

kunna fungera rent praktiskt och därigenom vara ett lämpligt alternativ till 

traditionsprincipen. 

 

Beviskravet innebär att köparen skall kunna visa att köpeavtal verkligen har träffats. Ett 

dylikt stadgande om att köparen har bevisbördan för att avtal föreligger stipuleras också 

i utmätningssammanhang. I 4:18 UB uttrycks att den som kräver separationsrätt åläggs 

att bevisa rätt till detta. Jag anser att det är nödvändigt att ett liknande krav uppställs 

avseende avtalsprincipen, för att därigenom säkra den i det föregående stycket påpekade 

kontrollerade tillämpningen. Utan ett dylikt beviskrav ställer jag mig tveksam till om 

avtalsprincipen skulle kunna vara ett lämpligt alternativ till traditionsprincipen i 
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kommersiella sammanhang. Ett liknande krav uppställs också i 49 § KKL, dvs. i den 

paragraf som uttrycker avtalsprincipen i konsumentförhållanden. 

 

Individualiseringskravet innebär kort att endast varor som på något sätt har 

individualiserats är skyddade mot säljarens borgenärer. Denna individualisering kan 

exempelvis uppfyllas genom att en beställd vara börjar tillverkas och därigenom kan 

särskiljas för en köpare, men den kan även uppfyllas genom märkning eller avskiljande, 

då flera köpare har beställt liknande varor som börjar produceras samtidigt och 

därigenom inte enkelt kan särskiljas.91 Varan skall således genom någon slags 

individualisering ha blivit avsedd för en specifik köpare. Att utelämna 

individualiseringskravet avseende avtalsprincipen måste anses innebära en kraftigt 

försämrad praktisk tillämplighet för principen genom den stora risk för 

sammanblandning av gods som i ett flertal situationer torde bli aktuellt. Enligt min 

mening är avtalsprincipen överhuvudtaget inte lämplig som ett alternativ till 

traditionsprincipen vid utelämnandet av individualiseringskravet beroende på att kravet 

måste ses som naturligt uppställt i anslutning till avtalsprincipen. Föga förvånande 

återfinns det också i 49 § KKL och jag anser att det också skall uppställas vid 

avtalsprincipens eventuella införande i kommersiella förhållanden. 

 

Sammantaget finner jag att avtalsprincipen, för att också fungera rent praktiskt, bör 

innefatta ett bevis- och ett individualiseringskrav. Utan dylika krav i anslutning till 

principen är den inte ett lämpligt alternativ till traditionsprincipen. 

 

3.2.3.2 Problematik med olika regler avseende konsument respektive 
näringsidkare 
 

Avslutningsvis, vad gäller min bedömning av huruvida avtalsprincipen skulle kunna 

vara en lämplig ersättare till traditionsprincipen i kommersiella förhållanden, kommer 

jag kort beröra vissa problem, som enligt min mening kan uppkomma om 

avtalsprincipen endast gäller på konsumentområdet.  

 

                                                 
91 Avseende den närmare innebörden av individualiseringskravet se Håstad, a a s 152 ff. 



 48

Rättsläget idag innefattar en särreglering avseende det sakrättsliga skyddet för säljarens 

borgenärer beroende på om du som köpare agerar i skepnad av konsument eller 

näringsidkare.  

      Inlednings vill jag understryka den övergripande betydelsen av att ha ett uniformt 

system avseende det sakrättsliga skyddet för borgenärer. Jag anser det principiellt 

otillfredsställande att genom särregleringen dela upp köpen beroende på om köparen 

agerar som konsument eller näringsidkare. 

      Särregleringen innebär vidare enligt min mening att utrymmet för förvirring för 

vilken princip som skall gälla ökar. I detta sammanhang måste jag betona att det 

sakrättsliga området inte är särdeles lättillgängligt och att ett flertal näringsidkare idag 

kan jämställas med vanliga konsumenter vad gäller kunskap om juridiska regler.92 

Dessa näringsidkare kommer att ha svårt att avgöra om KKL eller den allmänna 

köplagen 1990:931 (KöpL) är tillämplig. Deras brist på nödvändig kunskap för att vara 

kapabla att fastställa vilken princip som gäller beroende på inblandade parter i köpet 

medför att rättsförluster och tvister uppkommer. Rättsförluster är icke önskvärda 

företeelser, vilka i mesta möjliga mån skall försöka undvikas. Att genom särregleringen 

frambringa ett ökat antal fall av rättsförluster måste ses som olämpligt, vilket talar för 

lämpligheten av ett uniformt system. Vad gäller det sannolika ökandet av tvister är detta 

också ett olämpligt resultat av den ökande förvirringen som har uppstått genom 

införandet av särregleringen på detta område. Att slita tvister är kostsamt för 

rättsväsendet och ur processekonomisk synvinkel är således ett uniformt system istället 

att föredra. 

      Sammantaget har jag visat på problem, exempelvis förvirring, som jag anser 

uppkommer genom särregleringen på området. Problemen mynnar enligt min mening ut 

i ett ökat antal rättsförluster och tvister, vilket ter sig olämpligt. För att radera ut funna 

problem skulle avtalsprincipen kunna införas i kommersiella förhållanden. Detta medför 

skapandet av ett uniformt system, vilket genom visade fördelar innebär att 

avtalsprincipen skulle kunna vara en lämplig ersättare till traditionsprincipen även ur 

detta perspektiv, dvs. problematiken avseende särregleringen. Jag anser att dagens 

särreglering genom frångåendet av traditionsprincipen i konsumentförhållanden snarast 

kan ses som ett tecken på denna princips olämplighet. 

 

                                                 
92 Se ovan under 3.1.2 
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3.3 Utländsk utblick 
 
I detta avsnitt skall jag som ett steg i lämplighetsbedömningen utreda huruvida ledning 

om viss princips företräde kan hämtas från utländska rättssystem.93 Jag kommer 

inledningsvis att diskutera lämpligheten i att hämta ledning från utländska rättssystem, 

för att sedan utifrån de utländska reglernas utformning avseende sakrättsligt skydd 

erhålla indikationer om vilken princip som bör ges företräde. 

 

Jag önskar först påpeka svårigheten med att hämta ledning avseende en viss fråga från 

utländska rättssystem. Det torde krävas omfattande kunskap om landets rättssystem i 

fråga, exempelvis insikt om lagtolkningsprinciper men även om de till det för 

undersökningen aktuella området angränsande rättsområdena. Redan i detta skede 

infinner sig således en försvårande aspekt avseende jämförelsen. Vad sedan gäller själva 

sakrättens område uppvisar detta i hög grad skillnader i olika länderna, beroende på att 

utrymmet för olika sakrättsliga lösningar är stort genom sakrättens relevans för ett 

flertal rättsområden. Denna omständighet försvårar också jämförelsen av olika länders 

rätt. Jag måste understryka betydelsen av att besitta denna kunskap av den anledningen, 

att den enligt min mening är nödvändig för att fullt ut förstå en specifik regel och för att 

vara kapabel att sätta in regeln i sitt komplicerade sammanhang. Av detta följer att 

betydelsen av den utländska utblicken i viss utsträckning förlorar i betydelse, då min 

avsikt inte har varit att införskaffa kunskap om och presentera de olika rättssystemen i 

denna omfattning. 

      Jag anser likväl, trots att möjligheten att hämta ledning från utlandet i viss mån har 

reducerats, att en inventering av de olika utländska rättssystemen kan vara förtjänstfull. 

Anledningen till detta ställningstagande är att det i tider av ett ständigt ökat 

internationellt handelsutbyte måste vara angeläget att olika länders rättsregler i mesta 

möjliga mån harmoniserar med varandra. Det måste enligt min mening vara tveklöst att 

en hög grad av harmonisering med utländska rättsystem avseende sakrätten gynnar det 

internationella handelsutbytet, vilket är en fördel.  

 

Vad gäller min inventering av utländska rättsregler kommer jag framför allt att sätta den 

nordiska rätten i fokus, på grund av det lagstiftningssamarbete som har utvecklats 
                                                 
93 Se ovan under 2.3 
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mellan dessa länder och deras strävan efter rättslikhet. Därtill kan aspekten, som 

omfattar samtliga berörda rättssystem, i form av främjandet av den internationella 

handeln fogas. Detta leder till slutsatsen att jag framför allt kommer att fokusera på de 

indikationer om viss princips företräde som jag erhåller från den nordiska rätten. 

Beroende på aspekten om främjandet av internationell handel kommer jag även i viss 

utsträckning belysa den princips företräde som gäller för de övriga länderna, vilka har 

varit föremål för min inventering. 

      Det är odiskutabelt att den rådande principen i den nordiska rätten (utom svensk 

rätt) är avtalsprincipen.94 I samtliga tre länder, dvs. Danmark, Norge och Finland, 

tillämpas avtalsprincipen med ett i vissa fall uppställt individualiseringskrav av varan. 

Svensk rätt har genom införandet av avtalsprincipen i konsumentförhållanden i viss mån 

närmat sig de övriga tre ländernas utformning av sakrätten. Jag anser dock att svensk 

rätt fortfarande måste anses stå långt ifrån de övriga tre ländernas rätt, då 

traditionsprincipen gäller i kommersiella förhållanden som omfattar en stor del av de 

köp som sker i Sverige. 

      I fransk rätt är avtalsprincipen den gällande principen.95 Den är utformad 

tillsammans med ett krav på individualisering av godset. Av detta följer att 

traditionsprincipen i kommersiella förhållanden i svensk rätt även i Frankrike skiljer sig 

kapitalt från detta lands utformning av det sakrättsliga skyddet. Jag har således erhållit 

ännu en indikation på avtalsprincipen som den härskande principen. 

      I tysk rätt återfinns traditionsprincipen.96 Denna princip har dock i hög grad 

uppluckrats genom den möjlighet till avtalad besittningsövergång genom ett så kallat 

constitutum possessorium som står till buds. I praktiken är upprätthållandet av 

traditionsprincipen inte tillnärmelsevis så pass starkt som i Sverige, vilket ger mig 

indikationen att avtalsprincipen verkar vara den princip som reellt råder i Tyskland.  

      Avtalsprincipen är den rådande principen också i England.97 Detta synsätt måste 

dock i viss mån ändras, av den anledning att traditionsprincipen tillämpas i vissa 

situationer, exempelvis vid säljarens konkurs. Engelsk rätt skiljer sig således beroende 

på den rådande avtalsprincipen från svensk rätt, men genom att traditionsprincipen är 

den gällande principen i vissa fall anser jag att indikationen om avtalsprincipens 

rådighet försvagas.  
                                                 
94 Se ovan under 2.3.1 
95 Se ovan under 2.3.2 
96 Se ovan under 2.3.3 
97 Se ovan under 2.3.4 
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Sammantaget anser jag att ledning från utländska rättssystem i viss grad kan hämtas 

beroende på den fördel som en harmonisering av rättsregler medför avseende det 

internationella handelsutbytet. Anledningen till att jag endast i viss grad anser mig 

kunna hämta ledning från de olika rättssystemen är att det torde krävas djupgående 

kunskap om dels det specifika landets allmänna rätt, dels dess sakrätt för att säkert 

förstå den exakta innebörden av en regel. Vad gäller min inventering av de utländska 

rättsreglerna har jag på detta sätt erhållit ledning om avtalsprincipens lämplighet genom 

de indikationer som jag erhållit om att den i samtliga berörda länders rättsordningar är 

den rådande, eller i vart fall reellt rådande, principen. Avtalsprincipen har således 

förstärkt sin position i min lämplighetsbedömning. 

 

3.4 Hur aktuella parter påverkas av ett principbyte 
 
Jag ämnar i detta avsnitt illustrera hur aktuella parters ekonomiska ställning påverkas av 

ett principbyte, dvs. ett frångående av traditionsprincipen till avtalsprincipens förmån, 

vid näringsidkarens konkurs. Med aktuella parter avser jag framför allt kreditgivaren 

och köparen.  

 

Inledningsvis måste jag understryka att leverantörens rätt inte i någon större 

utsträckning kommer att förändras, på grund av att dennes fordringar redan idag 

vanligtvis inte leder till någon utdelning. Anledningen till detta torde vara att 

leverantören inte säkrar sina fordringar genom exempelvis företagshypotek. Av detta 

följer att en övergång från traditionsprincipen till avtalsprincipen således inte ger 

leverantören en sämre ställning än vad denne innehar idag då traditionsprincipen råder. 

 

Vad gäller kreditgivaren kommer dennes utsikter till utdelning i konkursboet sannolikt 

att påverkas. Kreditgivaren kräver vanligtvis säkerhet i den kreditsökandes rörelse i 

form av företagshypotek för att bevilja lånet. Beroende på kreditgivarens goda 

förhandlingsposition torde kreditsökanden också i de flesta fall tillgodose detta 

framställda krav på säkerhet. Vid den senares konkurs har kreditgivaren genom 

företagshypoteket stora möjligheter att erhålla utdelning och går därigenom förlustfri 

från näringsidkarens konkurs. Detta läge kommer i viss utsträckning att förändras om 
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avtalsprincipen införs i kommersiella förhållanden. Vid denna princips företräde 

innebär själva avtalsslutet att köparen är skyddad mot näringsidkarens borgenärer, 

exempelvis kreditgivaren. Med andra ord tränger sig köparen före kreditgivaren och har 

därigenom betydligt större utsikter att få sina fordringar täckta, genom att denne kan få 

ut det köpta godset. Det torde inte vara sällsynt att principbytet, genom att värna om 

köparnas rätt, således minskar kreditgivarnas möjlighet till att få sina fordringar 

fullständigt tillgodosedda beroende på att egendomsunderlaget minskas. 

      Denna i föregående stycke berörda försämring för kreditgivaren vid näringsidkarens 

konkurs kommer enligt min mening att mynna ut i en negativ konsekvens, nämligen 

fördyrad kreditgivning. Den fördyrade kreditgivningen genom exempelvis uttagandet av 

högre ränta kommer säkerligen att fungera som kreditgivarens tillvägagångssätt att, trots 

ett sämre läge avseendet täckandet av fordringar vid näringsidkarens konkurs på grund 

av köparnas företräde, försöka skydda sig mot ovälkomna förluster. En fördyrad 

kreditgivning kommer att inverka negativt på framför allt småföretagen genom att deras 

utsikter till att få tillgång till krediter försämras. 

 

Avslutningsvis vad avser köparen kommer dennes rätt att, som jag har diskuterat i 

föregående stycke, förbättras genom att köparen vid avtalsprincipens införande erhåller 

en mycket bra position för utdelning avseende sina fordringar vid näringsidkarens 

konkurs. Detta beror på att köparen på grund av avtalsprincipen redan genom avtalet 

erhåller sakrättsligt skydd mot säljarens borgenärer. 

      Konsekvenserna av principbytet torde vara att köparen blir mer villig att erlägga 

förskottsbetalning avseende exempelvis beställningsjobb, vilket resulterar att det enligt 

min mening onödiga steget avseende ställandet av säkerhet till köparen försvinner och 

därigenom möjliggör ett lägre slutpris på den beställda produkten.98 

 

Sammantaget innebär ett införande av avtalsprincipen att kreditgivarnas goda utsikter 

till att genom företagshypotek få sina fordringar täckta vid näringsidkarens konkurs i 

viss grad kommer att försämras. Köparens rätt till utdelning tränger sig, genom 

erhållandet av sakrättsligt skydd redan genom avtalet, före kreditgivarnas, vilket 

reducerar de senares chanser till utdelning. Detta faktum mynnar sannolikt ut i en 

fördyrad kreditgivning när den behöver nyttjas vilket är negativt, men samtidigt 

                                                 
98 Jämför med mitt resonemang ovan under 3.2.2 
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kommer köparna att bli mer villiga att erlägga förskott utan säljarens ställande av 

säkerhet, vilket resulterar i en billigare slutprodukt. 
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4. Slutsatser 
 
Jag ämnar nu sammanfatta och presentera mina slutsatser avseende huruvida det är 

lämpligt att frångå traditionsprincipen i kommersiella förhållanden och om 

avtalsprincipen skulle kunna vara en lämplig ersättare. 

 

Vad gäller min lämplighetsbedömning av ett frångående av traditionsprincipen har jag 

visat att bärigheten av de av mig funna fyra syftena bakom traditionsprincipen, dvs. 

hindra uppkomsten av borgenärsbedrägerier, skapa ordning och reda, underlätta 

kreditvärderingen och motverka uppkomsten av dubbeldispositioner, har förlorat i kraft. 

Orsaken till reduceringen av graden av syftenas uppfyllande står att finna i den 

utveckling av samhället som har skett sedan principens tidiga införande i svensk rätt. 

Utvecklingen har resulterat i att en avsevärt mer komplicerad praktisk ekonomisk 

verklighet idag existerar. Vissa av de nämnda syftena, exempelvis traditionsprincipens 

förmåga att underlätta kreditvärderingen, har härigenom i det närmaste helt förlorat sin 

betydelse och kan således inte anses vara syften som idag i någon större utsträckning 

indikerar ett berättigande av att upprätthålla traditionsprincipen. Det enda syftet som 

enligt min uppfattning även i dagens ekonomiska verklighet besitter någon egentlig 

aktualitet, är det att traditionsprincipen i viss utsträckning stävjar uppkomsten av 

borgenärsbedrägerier. Detta syfte är i och för sig av vikt, men jag måste understryka att 

jag har funnit att syftet inte fullt ut uppfylls. Att härigenom legitimera 

traditionsprincipens fortsatta upprätthållande anser jag vara betänkligt när de övriga tre 

syftena inte förstärker, utan försvagar, ett dylikt upprätthållande beroende på att dessa 

inte ens i motsvarande grad besitter aktualitet i dagens ekonomiska verklighet. Av detta 

följer att jag inte anser det lämpligt att upprätthålla traditionsprincipen i kommersiella 

förhållanden utifrån principens syften. 

 

I ett andra steg av lämplighetsbedömningen avseende traditionsprincipen fann jag att de 

motiv som anges till införandet av avtalsprincipen i konsumentförhållanden principiellt 

kan vara tillämpliga även i kommersiella förhållanden. Detta slut, att hämta ledning från 

konsumentområdet, motiveras av det stora antal näringsidkare som beroende på olika 

orsaker, exempelvis den ringa möjligheten till riskspridning, närmast är att jämställa 

med konsumenter. 
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      När jag på detta sätt har funnit att ledning kan hämtas från konsumentområdet visar 

jag att de tre specifika motiven, dvs. att konsumenten inte har vetskap om 

traditionsprincipens existens, att säljarens borgenärer får tillgodogöra sig både det 

aktuella godset och den eventuellt erlagda betalningen och att registrering enligt LkL 

inte är ett realistiskt alternativ, till traditionsprincipens frångående i 

konsumentförhållanden också kan appliceras på näringsidkaren, dvs. även vara aktuella 

i kommersiella förhållanden. Orsaken till min ståndpunkt är bland annat den höga 

förekomsten av förskottsbetalning i kommersiella förhållanden och att småförtagarens 

resurser och position är snarlik konsumentens. Denna slutsats om de specifika motivens 

tillämplighet medför att jag efter granskningen av dem är ännu mera övertygad om 

traditionsprincipens icke-lämplighet även i kommersiella förhållanden. Min ståndpunkt 

beror på att principens, redan genom syftenas bristande aktualitet ifrågasatta, lämplighet 

i ytterligare utsträckning reduceras. 

 

Efter att ha konstaterat lämpligheten i att frångå traditionsprincipen i kommersiella 

förhållanden, visar jag på den fara för en ökad frekvens av borgenärsbedrägerier som 

kan uppkomma om avtalsprincipen införs. Ett eventuellt bekräftande av faran medför 

enligt min mening att graden huruvida avtalsprincipen skulle kunna vara lämplig som 

ersättare till traditionsprincipen avsevärt reduceras. Jag har funnit att en viss ökning av 

antalet försök till borgenärsbedrägerier sannolikt kommer att ske, men visar även på två 

funna element, dvs. att ett flertal näringsidkare är att jämställa med konsumenter och att 

de därigenom inte har någon kunskap om principens existens och att utrymmet till 

undandraganden är litet beroende på den höga frekvensen av beställningsjobb till för 

vissa specifika beställare redan intecknade varor. Dessa två faktorer inverkar enligt min 

mening reducerande på antalet borgenärsbedrägerier och medför att avtalsprincipen, 

trots en viss ökning av borgenärsbedrägerier, ändock i denna delen av 

lämplighetsbedömningen skulle kunna vara en lämplig ersättare till traditionsprincipen i 

kommersiella förhållanden. 

 

För att få ytterligare ledning om huruvida avtalsprincipen skulle kunna vara en lämplig 

ersättare till traditionsprincipen, ämnade jag, som ett andra steg i avtalsprincipens 

lämplighetsbedömning, granska motiven till avtalsprincipens införande i KKL. Då det 

ej existerar några sådana motiv visade jag att ledning istället kan hämtas från motiven 

till traditionsprincipen frångående genom att använda dessa motsatsvis, för att på så sätt 
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utröna hur väl avtalsprincipen möter dessa motiv i kommersiella förhållanden. Jag anser 

att framför allt det andra motivet, dvs. att säljarens borgenärer får tillgodogöra sig både 

varan och eventuellt erlagd förskottsbetalning, är av vikt vid denna bedömning. Orsaken 

till denna uppfattning är den omfattande förekomsten av förskottsbetalning i 

kommersiella förhållanden som medför att problematiken med att säljaren får 

tillgodogöra sig både varan och erlagd förskottsbetalning ofta aktualiseras. För att 

skydda sig mot denna fara kräver beställaren av varan någon slags säkerhet, exempelvis 

en bankgaranti. Då säljaren tvingas tillmötesgå detta krav resulterar det, enligt min 

uppfattning, i ett onödigt komplicerat finansieringsförfarande av den anledningen att 

beställaren istället skulle kunna erhålla säkerhet i den beställda varan. Därigenom skulle 

steget med ställandet av säkerhet i exempelvis bankgarantins skepnad undvikas. Vidare 

fördyras den beställda produkten beroende på att säljaren måste erbjuda en bankgaranti, 

vilket i slutändan kan innebära en konkurrensnackdel om säljaren agerar på den 

internationella marknaden. Ett införande av avtalsprincipen skulle sannolikt innebära att 

denna problematik kommer att elimineras, då beställaren skulle vara mer villig att 

erlägga förskottsbetalning om denne direkt erhöll säkerhet i det beställda godset. Jag 

anser följaktligen att avtalsprincipen även i detta sammanhang skulle kunna vara en 

lämplig ersättare till traditionsprincipen. 

 

I anslutning till lämplighetsbedömningen av avtalsprincipen anser jag att ett bevis- och 

individualiseringskrav bör fogas till avtalsprincipen, om denna princip skall kunna 

fungera väl i praktiken.  

 

Jag har, som ett ytterligare steg i lämplighetsbedömningen, visat att ledning ifråga om 

viss princips företräde, i viss utsträckning kan hämtas från utländska rättssystem. 

Genom en inventering av utländska rättsregler anser jag mig kunna befästa 

uppfattningen om att avtalsprincipen skulle kunna vara lämplig i kommersiella 

sammanhang, på grund av att den i de undersökta länderna är den allmänt 

förekommande. 

 

I ett sista steg av min analys har jag visat hur aktuella parters ekonomiska ställning 

påverkas av ett principbyte. Jag anser att köparen förbättrar sin position avsevärt, 

genom att denne tränger undan kreditgivaren i enlighet med avtalsprincipen och 

därigenom har goda utsikter till att få sina fordringar täckta vid näringsidkarens 
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eventuella konkurs. Köparens förbättrade position kommer tveklöst att innebära att 

denne blir mer villig att erlägga förskott, vilket resulterar i en billigare slutprodukt och 

eliminerandet av eventuella konkurrensnackdelar. Kreditgivarens försämrade ställning 

resulterar enligt min uppfattning i en fördyrad kreditgivning genom exempelvis 

uttagandet av högre ränta. Genom att fördyra kreditgivningen på detta sätt kan 

kreditgivaren kompensera sitt, genom avtalsprincipens införande, reducerade skydd vid 

näringsidkarens konkurs. Jag måste understryka att en fördyrad kreditgivning kan 

medföra en fara för att näringsidkarna, framför allt de små, får försämrade utsikter till 

att få tillgång till krediter. Denna fara medför svåröverblickbara konsekvenser som, vid 

dess negativa fastställande, skulle kunna reducera graden av huruvida avtalsprincipen 

skulle kunna vara en lämplig ersättare till traditionsprincipen i kommersiella 

förhållanden. 
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