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jag har använt en text skriven av en nutida filosof för att försöka utröna hur filosoferna ser på 
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out the judicial view on identity I have used a number of different cases. 
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1. Inledning 
1.1. Problembakgrund 
Hur människor uppfattar världen har i årtusenden fascinerat människan. Redan de 

gamla grekerna funderade över varför världen ser ut som den gör, varför olika saker 

är mer eller mindre förgängliga, varför vi kallar blått för blått och inte svart.1 

Teorierna om hur allt hänger samman har varit många. Några av de tidigaste teorierna 

förespråkade att alla saker härstammade från något av de fyra grundelementen vatten, 

eld, luft eller jord.2 Den stora skillnaden mellan teorierna, och det som följaktligen har 

givit upphov till mest debatt, är teoriernas svar på frågan huruvida vi befinner oss i en 

monistisk eller en dualistisk värld.3 Att befinna sig i en monistisk värld innebär att det 

bara finns den värld man uppfattar. Att befinna sig i en dualistisk värld innebär att vi 

lever i och uppfattar en värld, men att det finns en annan värld, som oftast 

karaktäriseras som fullkomlig, men som vi inte uppfattar. Platon, t.ex., förordade på 

sin tid att vi egentligen levde i en skuggvärld av den fullkomliga.4 Allt efter som 

tiderna förändrats har det filosofiska fokus flyttats från hur världen uppfattas till hur 

de små sakerna som världen är uppbyggd av får sin identitet. De främsta 

identitetsfilosoferna är Fichte, Schelling, Hegel, Leibniz och Kant.5 

 

Hur hänger nu detta ihop med en juridisk magisteruppsats? Att en persons identitet 

spelar en mycket stor roll i juridiken råder nog ingen tvekan om. Även en saks, ett  

tings, identitet kan spela stor roll inom många rättsområden, bland annat inom 

försäkringsrätten för att avgöra om försäkringsbedrägeri begåtts6, men även inom 

sakrätten. Surrogation innebär att äganderätt till ett objekt, A, överförs till ett annat 

objekt, B, som trätt i dess, A:s, ställe.7 Vid återvinning kan det ibland bli aktuellt att 

använda sig av surrogation. Huvudregeln vid återvinning är att den egendom, vilken 

den återvunna rättshandlingen avsåg, skall återlämnas. Om den ursprungliga 

                                              
1 Ekman, sid. 125. 
2 Ekman, sid. 125f. De filosofer som förespråkade detta var Thales, Anaximandros och Anaximenes 
3 Ekman, sid. 150 
4 Ekman, sid. 133. 
5 Heidegger, sid. 11. 
6 Detta är möjligt t.ex. genom att påvisa att identitet föreligger mellan ett objekt som finns hos den 
person som gör anspråk på försäkringsersättning och ett objekt, för vilket försäkringsersättning krävs. 
7 Juridikens termer, sid. 167. 
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egendomen inte kan återlämnas, t.ex. på grund av att den är förstörd eller att den är 

försåld, skall den återbäringsskyldige erlägga ekonomisk ersättning för den förlorade 

egendomen eller ersätta återvinningssvaranden med den egendom som trätt i 

ursprungsegendomens ställe. Ett tings identitet är av vikt vid avgörandet av om det 

kan anses ha trätt i ett annat tings ställe och vid avgörandet av när en sak är så 

förstörd att ersättning skall utgå. 

 

1.2. Problemformulering 
Hur är identitetsbegreppet utformat vid surrogation och återvinning? När förlorar ett 

ting sin identitet?  

 

1.3. Syfte 
I den här uppsatsen ämnar jag undersöka identitetsbegreppets relation till kraven på 

egendoms individualisering och kontinuitet inom sakrätten med fokus på surrogation 

och återvinning. Vilka värden är det som anses viktiga att bevara åt ägaren; är det 

tinget som sådant eller är det tingets ekonomiska värde? 

 

1.4. Avgränsningar 
Jag kommer bara att behandla tingens identitet, inte personers identitet. Jag kommer 

dessutom bara att behandla identitetskravets utformning inom sakrätten. 

 

1.5. Metod 
Jag kommer att med hjälp av filosofiska arbeten försöka utröna hur en sak får sin 

identitet, och var gränsen går mellan bevarad identitet och ny identitet. Jag kommer 

främst att använda mig av en engelsk artikel författad av en filosof vid namn Harry 

Deutsch. Jag har valt att arbeta med en mindre känd nutida filosof, istället för de äldre 

filosoferna, dels för att jag tycker att han på ett bra sätt tar upp även andra filosofers 

ståndpunkter, dels för att jag anser att en nutida filosofs tankar och teorier bättre 

borde motsvara dagens åsikter. Då artikeln är på engelska, och jag anser att det är 

mycket viktigt att tolka alla nyanser i orden rätt, kommer jag, för att minimera risken 

för feltolkningar, använda mig av samma exempel som Deutsch använder sig av. I de 

fall jag är osäker på den rätta betydelsen kommer jag att ange detta i not.  
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Jag kommer även att till viss del använda mig av juridisk doktrin för att ta fram 

huvuddragen vad gäller surrogation samt återvinning. Jag kommer även att mycket 

kort nämna något om separationsrätt, då jag tror att detta kan hjälpa läsaren att förstå 

mina tankebanor i analysen. För att kunna avgöra vid vilka värden rättstillämparen 

fäster vikt har jag dessutom valt ut ett antal rättsfall som rör främst identitet och 

surrogation. Urvalet har jag gjort genom att söka i databaser på orden ”identitet”, 

”återvinning” och ”surrogation”. Det finns inte så många rättsfall där domstolen 

utvecklar sin uppfattning angående sakers identitet. I de flesta fall är det någon av 

parterna som hävdar att det saknas identitet mellan vissa saker, men oftast lämnar 

domstolen de påståendena utan utredning. De rättsfall som rör identitet handlar 

nödvändigtvis inte om rättsfrågor inom sakrätten. Jag anser dock att vad gäller tings 

identitet är det både möjligt och av värde att uppmärksamma domstolens argument i 

frågan även inom andra rättsområden.  

 

För att läsaren skall kunna förstå tankegångarna i uppsatsen är det av stor vikt att jag 

definierar innebörden av ordet ”ting”. Jag har valt att använda mig av ordet ”ting” 

istället för av ordet ”sak”, då ”sak” kan beteckna ett antal företeelser inom juridiken, 

t.ex. sakförhållanden, i sak etc. Definitionen av sak (ting) är följande: ”Civilr. Föremål 

som kan gripas och hållas kvar (”besittas”) ss. en bil och en viss kvantitet bensin (men 

inte t.ex. rinnande vatten och elektricitet). Som en s. kan inte heller räknas helt 

okroppsliga objekt, ss. en muntlig fordran (men väl en löpande handling, t.ex. ett 

löpande skuldebrev). S kan betraktas som äganderättens objekt.”8 I uppsatsen 

använder jag mig, i samband med redogörelserna för de filosofiska teorierna, av 

exempel om t.ex. drömmar trots att detta inte är ting enligt ovan nämnda definition. 

Jag använder mig av detta enbart för att belysa bakgrunden till dessa teorier och det 

har inte någon egentlig betydelse för slutsatsen. 

 

 

                                              
8 Juridikens termer, sid. 148. 
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1.6. Disposition 
Efter en kort inledande historik kommer jag att redogöra för några filosofers 

ståndpunkt angående tingens identitet. Därefter kommer jag att mycket kortfattat 

redogöra för surrogation och återvinning och på vilket sätt identiteten kan spela roll 

för dessa rättsinstitut. Sedan kommer jag redogöra för de rättsfall jag studerat för att 

belysa hur domstolarna behandlar frågan angående tingens identitet. Därefter kommer 

jag att, i samma kapitel, utföra både en kommentar till rättsfallen samt min analys.  
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2. Identitet 
2.1. Inledning 
Metafysik är ”läran om tillvarons eller verklighetens ”sanna natur”, dess ”innersta 

väsen”9 och det är inom området för denna lära som filosoferna har diskuterat 

problemet med tingens identitet. Metafysiken har sin grund i att man upptäckte att 

olika företeelser har olika förgänglighet. Drömmar, t.ex., uppstår för en kort stund för 

att sedan försvinna, medan ett mer stabilt ting, som t.ex. ett hus, kan bestå i många 

år.10 Ett stort problem har dock varit att även dessa stabilare saker förändras över 

tiden på grund av t.ex. förslitning. Detta har lett till att många filosofer har försökt 

förklara detta ”icke fullkomliga”11 genom att hävda att det finns en fullkomlig värld 

utanför denna, men som vi inte uppfattar.12 Den västerländska filosofin startade med 

Miletos teorier, på 500-talet före Kristus (f.Kr.). Vid den tidpunkten sade filosofernas 

teorier att alla ting består av ett så kallat urämne, t.ex. vatten13 eller luft14 och att 

tingen uppstår genom olika förtätningar och förtunnningar i dessa urämnen.15 

Problemet med dessa teorier var att de inte kunde förklara förändringar, vilket 

uppmärksammades av Eleaskolan ca 500 f.Kr. Problemet uppmärksammades även av 

Herakleitos som påstod att ”allt flyter”16 och ”man kan inte två gånger stiga ner i 

samma flod”.17 Även om han accepterade förändringar så var hans teori att det alltid 

finns något bestående, logos, vilket förändringarna måste följa. Detta ”logos” kan 

närmast jämföras med en naturlag, vilken alla företeelser i naturen måste följa.18 På 

300-talet f.Kr. började filosofer tala om att tingen var uppbyggda av atomer och att 

dessa skilde sig åt på mätbara sätt, vilket gjorde att olika ting uppstod.19 Platon och 

Aristoteles var filosofer som också ägnade sig åt att försöka förklara världen. Platon 

förespråkade uppfattningen om en idévärld som var fullkomlig och att människan 

                                              
9 Ekman, sid. 123. 
10 Ekman, sid. 123. 
11 Ekman, sid. 124. 
12 Ekman, sid 124. 
13 Förespråkande filosof var Thales. 
14 Förespråkande filosof var Anxiemenes. 
15 Ekman, sid. 125. 
16 ”Panta rei”. 
17 Ekman, sid. 126. 
18 Ekman, sid. 126. 
19 Förespråkande filosof var Demokritos. 
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egentligen, bildligt sett, lever i en grotta och därför ser idévärlden endast i skuggorna 

av elden som brinner i grottan.20 Aristoteles, å sin sida, argumenterade för en 

förklaring som utgår från relationen mellan materia och form och att människan alltid 

stävar uppåt mot en högre form, så t.ex. är fosteret materia i relation till det nyfödda 

spädbarnet, som är form. Spädbarnet, å sin sida, är materia i förhållande till den vuxna 

människan, som är form.21 Senare filosofer har skapat teorier som säger att människan 

är uppdelad i olika delar, en själ och en kropp, och att det är detta som gör att världen 

uppfattas olika.22 Leibniz och Hegel, som var de första utpräglade 

identitetsfilosoferna, förespråkade en optimistisk syn på världen. Leibniz ansåg att 

detta var den bästa av alla världar.23 Hegel utvecklade en teori som innebar att 

spänningar mellan motsatser var nödvändiga för att utveckling skulle ske.24 

 

2.2. Definition av identitet 
Identitet definieras på följande sätt: ”förhållandet att vad som ser ut som flera 

företeelser egentligen är en och samma; fullkomlig överensstämmelse.25 Det identiska 

heter på latin ”idem” och på grekiska ”το αυτο” som betyder ”det samma”26 

 

2.2.1. Harry Deutsch 

Deutsch har uppmärksammat problemet med förändring. Han inleder sin artikel med 

ett exempel om en hund. Anta att x och y är samma hund (nedan kallad Fido). För att 

detta skall vara sant krävs att de egenskaper som x respektive y bär, inte uppvisar 

några skillnader. Detta stämmer dock inte med det sunda förnuftet som säger att unga 

och gamla Fido är samma hund, men den kan mycket väl ha egenskaper vid det 

senare tillfället som skiljer sig från de egenskaper den unga Fido hade. Den gamla 

Fido kan t.ex. ha gråare päls än den unga Fido. Enligt klassiska teorier skulle det då 

alltså inte föreligga identitet mellan unga och gamla Fido. Han försöker förklara hur 

det är möjligt att det är identiskt samma hund trots förändringen, genom att tillmäta 

                                              
20 Ekman, sid. 129ff. 
21 Ekman, sid. 136ff 
22 Ekman, sid. 150. Förespråkande filosof var Descartes 
23 Ekman, sid. 145. 
24 Ekman, sid. 146.  
25 Bonniers lexikon, band 8. 
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egenskapen att ”vara Fido” vikt. Alla andra egenskaper, som att ”vara dalmatin” eller 

att ”vara prickig”, är bara bestämningar till egenskapen att ”vara Fido”. Till 

egenskapen av att ”vara Fido”  finns inga föreskrivna egenskaper och alltså kan de 

ändras med tiden.27  

 

Han delar upp identitetsteorierna i relativa och absoluta. Förespråkare för absolut 

identitet kan inte tänka sig att ett objekt kan vara identiskt detsamma om det 

genomgått en förändring. Dessa hävdar att det bara finns förenklade, triviala 

identitetsprinciper. Deutsch hävdar däremot att det finns icke-triviala 

identitetslösningar.28 Med icke-triviala lösningar menar Deutsch en lösning som inte 

innebär att relationen mellan ursprungsobjektet och slutobjektet (det förändrade 

objektet) måste vara förenlig med teorierna om absolut identitet.29 

 

För att ytterligare förklara sin ståndpunkt skapar han ett exempel där man har två 

olika fotografier på Fido. På det ena kortet har Fido en grå nos, på det andra har han 

det inte. Intuitivt säger man att det är samma hund på båda fotografierna, trots 

skillnaderna i fråga om nosens färg. Standardlogik, eller absolut identitetsteori, kan 

inte hålla med om detta. Förklaringen till att det faktiskt är samma hund ligger i att 

”att ha en grå nos” inte är en egenskap som tillhör att ”vara Fido” utan snarare en 

relation han har till tiden. Det är också möjligt att förklara förändringen genom att 

hänvisa till att de olika fotografierna representerar olika temporala bitar av Fido. 

 

Deutsch försöker också förklara vad som är skillnaden mellan identitet och likhet30. 

Han påstår att logiken, som används för att förklara identitet respektive likhet, är 

densamma, men att skillnaderna ligger i ”distinktionen mellan substans och attribut”. 

Det är denna distinktion som visar på skillnaden mellan substantiv som representerar 

                                                                                                                                       
26 Heidegger, sid. 9. 
27 Deutsch, sid. 184. 
28 Deutsch, sid. 184f. 
29 Deutsch, sid. 189. 
30 I originaltexten ”general similarity”. 
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någon slags egenskap hos ting31 (t.ex. form, färg) och substantiv som representerar 

något slags ting32 (t.ex. äpple, hund, skepp).33 

 

2.2.2. Relativ identitet 

Teorierna om absolut identitet säger att absoluta identiteter inte kan ha vare sig olika 

Nt-substantiv eller Np-substantiv.  Vad gäller förändring hävdar Deutsch att det finns 

svårare och lättare problem. Det svåraste problemet är att förklara ”att bli”34, dvs hur 

något kan ändras till något annat men ändå vara samma ting. Unga Fido blev gamla 

Fido, den blev inte en stol. Problemet ligger i att försöka förklara orsaksrelationerna 

som gör att det, ”blivandet”, är möjligt. Deutsch talar i sin artikel om två olika 

lösningar vilka Mark Hinchliff behandlat. Hinchliff definierar, enligt den första 

lösningen, de olika bilderna som Fido-vid-t1 respektive Fido-vid-t2 och hävdar att de 

är distinkta objekt. Fido-vid-t2 har en grå nos, medan Fido-vid-t1 inte har en grå nos. 

Han påstår att de är distinkta delar av samma helhet. Enligt den första lösningen35 är 

Fido aldrig fullt närvarande, utan det är alltid bara delar av honom. Enligt den andra 

lösningen36 är det ingen egenskap att ha en grå nos, utan snarare en relation som Fido 

har till tiden. Hinchliffs egen lösning är att om t2 är nutiden så har Fido just nu 

egenskapen att ha en grå nos samt att han även har egenskapen av att en gång ha haft 

en svart nos.  

 

Deutsch har själv utformat lösningar på problemet. Till och börja med vill Deutsch 

försvaga innebörden av begreppet ”samma hund” så att det blir möjligt att två absolut 

distinkta objekt kan vara samma hund. Detta innebär att Fido till fullo är närvarande 

på båda fotografierna på det enda sätt som han kan vara närvarande. Det finns ingen 

möjlighet för gamla Fido att vara fullt närvarande på fotografiet av unga Fido. Att han 

har en grå nos på det ena kortet är helt enkelt bara en egenskap som han har på det 

ena fotot men inte på det andra. Nackdelen med detta synsätt är att det öppnar 

                                              
31 I originaltexten ”Np-noun”. Jag kallar dem hädanefter Np-substantiv. 
32 I originaltexten ”Nt-noun”. Jag kallar dem hädanefter Nt-substantiv. 
33 Deutsch, sid. 177 och 186. 
34 I originaltexten ”the becoming relation” 
35 I originaltexten ”the perdurance solution” 
36 I originaltexten ”the endurance solution” 
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möjligheten att argumentera för att om två distinkta objekt kan vara samma ting så 

kan Fido förvandlas till en stol. Det är i och för sig detta som Deutsch vill uppnå, 

även om ovanstående exempel är något långsökt. Han vill uppnå möjligheten att unga 

Fido skall kunna förvandlas till gamla Fido.  Deutschs andra lösning bygger på mer 

extrema former av relativ identitet.  

 

Det finns även teorier om tillfällig identitet37. Deutsch förklarar innebörden med hjälp 

av ett exempel om en lerklump. Antag att jag har en stor lerklump och att jag vid 

exakt samma tidpunkt skapar38 både en ny lerklump och en staty gjord av den nya 

lerklumpen. Det kan jag göra genom att t.ex. sätta ihop två delar av lerklumpen till en 

staty. Nästa dag förstör jag statyn. Från det att jag skapade statyn till dess att jag 

förstörde den var alltså lerklumpen och statyn identiska och denna identitet var 

tillfällig. 

 

2.3. Martin Heidegger 
Martin Heidegger är det föregående århundradets främste identitetsfilosof. Han anses 

företräda en av de mest komplicerade identitesfilosofierna varför jag bara kommer att 

redogöra för huvudtesen i hans teorier.  

 

Han koncentrerar sina teorier kring den så kallade identitetssatsen ”A=A”. Den anses 

vara den högsta tankelagen.39 Heidegger anser dock att detta inte riktigt stämmer. Vad 

denna identitetssats egentligen uttrycker är likheten mellan A och A.40 Han anser att 

den, för att få kallas identitetssats, istället borde utformas liksom följer: ”A är A”.41 

För att något skall vara detsamma krävs bara ett objekt, likheter kräver att det finns 

minst två objekt,  dvs A skall vara A för att det skall föreligga identitet. Är A lika med 

A är det två objekt, och alltså en likhet.42  

                                              
37 I originaltexten ”contingent identity” 
38 I originaltexten används uttrycket ”give its existence” men jag har valt att översätta det med ”att 
skapa”. 
39 Heidegger, sid. 9. 
40 Heidegger, sid. 9. 
41 Heidegger, sid. 10. 
42 Heidegger, sid. 9. 
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3. Surrogation 
3.1. Inledning 
I det här kapitlet har jag för avsikt att mycket kortfattat redogöra för huvuddragen hos 

rättsinstituten surrogation och återvinning, för att sedan något mer utförligt förklara i 

vilka situationer uppsatsens problem gör sig gällande. Först skall jag dock nämna 

något om separationsrätt i allmänhet, då jag anser att det underlättar för läsaren att 

förstå den fortsatta diskussionen. 

 

Separationsrätt är en rättsföljd som är knuten till äganderätt. Vanligast är att det talas 

om separationsrätt då någon gått i konkurs eller då någons egendom är föremål för 

utmätning och denne ”någon” innehar egendom som tillhör tredje man. Tredje man, i 

detta fall kallad separatist, gör då anspråk på att få separera ”sin” egendom från 

gäldenärens för att den inte skall innefattas i konkursen eller bli föremål för 

utmätning.43 Syftet med separationsrätt är att hindra att vissa värden ingår i en viss 

förmögenhetsmassa.44 Egendomen måste vara ”individualiserad”, mer eller mindre, 

för att någon skall kunna hävda separationsrätt till densamma. Det finns dock inget 

som säger att fungibel egendom45 aldrig kan vara ”individualiserad”46, trots att sådan 

egendom just utmärks av att den saknar individuella särdrag. 

 

3.2. Surrogation 
Surrogation definieras som följer: ”Överflyttning av anspråk på äganderätt (panträtt 

e.d.) från ett objekt, som t.ex. förstörts till ett annat som trätt i dess ställe (t.ex. 

försäkringsersättning).”47 Detta innebär att separationsrätt i vissa fall även kan bevaras 

genom surrogation. Det spelar egentligen ingen roll på vilket sätt den ursprungliga 

egendomen har gått förlorad. Surrogation kan komma i fråga i många olika fall, t.ex. 

vid lån då låntagaren förstört egendomen, vid förvaring av fungibel egendom 

                                              
43 Walin, sid. 11. 
44 Walin, sid. 12. 
45 ”Fungibel egendom är sådan där de enskilda beståndsdelarna (mänskligt sett) saknar individuella 
särdrag, t.ex. pengar, spannmål, bensin.”, Juridikens termer. 
46 Walin, sid. 13. 
47 Juridikens termer, sid 167. 
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tillsammans med någon annans egendom av samma slag, då det är omöjligt att utröna 

exakt vilka enheter av egendomen som rättsinnehavaren lämnat till förvararen.  

 

Surrogationsprincipen gör att rättsinnehavaren får ett starkare skydd mot att dennes 

äganderätt till viss egendom överflyttas till en annan person, utan att rättsinnehavaren 

får något vederlag därför.48 En invändning mot surrogationsprincipen är att den kan 

leda till godtycke när det skall avgöras om en sak trätt i en annans ställe.49 Enligt 

Walin är förutsättningen för separationsrätt efter surrogation att det finns bevisning 

beträffande det händelseförlopp varigenom förmögenhetsobjektet A har kommit att 

utgå ur och förmögenhetsobjekt B har kommit att ingå i viss persons 

förmögenhetsmassa.50  Han säger vidare att det är viktigt att det föreligger kontinuitet 

mellan ursprungsegendomen och surrogatet.51 Surrogation får ej användas för att ge 

rättsinnehavaren en obehörig vinst. 

 

 

3.2.1. Återvinning 

Reglerna om återvinning har i huvudsak två syften. Det ena är att förhindra 

kapplöpning mellan borgenärerna.  Reglerna är till för att förhindra att en borgenär 

får bättre ställning än övriga borgenärer, därför att borgenären har sett till att få sin 

rätt tillgodosedd innan konkursförfarandet inleddes. Det andra är att förhindra att 

gäldenären gör något som skadar hans borgenärer när han inser att det finns risk för 

att han blir försatt i konkurs. Reglerna förhindrar att konkursgäldenären på ett illojalt 

sätt gör sig av med sina tillgångar eller gör dem oåtkomliga för borgenärerna.52 

  

 

 

 

 

                                              
48 Walin, sid. 163. 
49 Walin, sid. 165. 
50 Walin, sid. 171. 
51 Walin, sid. 175. 
52 Prop. 1986/87:90, sid 117. 



  

 20 

Återvinning definieras som följer: ”Ogiltigförklaring av vissa rättshandlingar som 

gäldenären gjort före konkurs.”53 Respektive ”Återgång av en i princip sakrättsligt 

giltig rättshandling med viss anknytning till gäldenärens betalningsförmåga”54. Den 

grundläggande förutsättningen för att återvinning skall behöva/kunna användas är att 

rättshandlingen är sakrättsligt giltig.  

 

Till att börja med måste klargöras att det är rättshandlingen som återvinns och inte 

den berörda egendomen som sådan.55  Återvinning innebär, liksom ovan påpekats, att 

rättshandlingen skall gå åter och den allmänna riktlinjen är att båda parter skall 

befinna sig i samma ekonomiska situation som de gjorde innan rättshandlingen 

företogs.56 Återvinningssvaranden skall återlämna egendomen in natura och 

konkursboet skall återlämna det vederlag boet erhållit för egendomen. 

Återvinningssvarandens fordran på konkursboet blir en massafodran i konkursen.57  

 

Huvudregeln är således att egendomen skall återlämnas in natura, men vad händer om 

egendomen inte finns tillgänglig? I vissa, i lagen angivna, situationer kan ersättning för 

egendomen godkännas istället för en naturaprestation.58 För det första kan ersättning 

komma i fråga på begäran av den återbäringsskyldige. För det andra kan ersättning 

utgå på grund av en överenskommelse mellan parterna. Det är fritt fram för parterna 

att avtala om ersättning istället för naturaprestation, förutsatt att reglerna om talerätt i 

KL 4 kap 19§ inte talar emot det. För det tredje skall ersättning utgå om egendomen 

inte finns i behåll och därmed inte kan lämnas tillbaka. Detta kan bero på att 

egendomen är förstörd, så pass förändrad att den ursprungliga egendomen inte går att 

urskilja eller att den helt enkelt är försåld, etc. Har egendomen förstörts, utgår i många 

fall en försäkringsersättning. Är detta fallet, är det denna ersättning som 

återvinningsanspråket gäller. Om ersättningen ännu ej utbetalats, då återvinning 

                                              
53 Juridikens termer, sid 191. 
54 Welamson, sid 65. 
55 NJA 1984 s. 816 genom Lennander 
56 KL 14:4 
57 Lennander, sid. 334. 
58 Lennander, sid. 338. 
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åberopas, har konkursboet självständig rätt till denna.59 Om egendomen har försålts, 

kan konkursboet under vissa, i KL 4 kap. 18§, angivna förutsättningar återvinna 

egendomen från tredje man. Är detta inte möjligt, blir återvinningssvaranden 

ersättningsskyldig. Ansvaret mellan återvinningssvarande och tredje man bör, enligt 

Gertrud Lennander, vara solidariskt i förhållande till konkursboet. Ersättning kan, 

slutligen, komma ifråga om naturaprestation skulle vara ”särskilt olägligt”60 för den 

förpliktade. Begreppet ”särskild olägenhet” innefattar situationer där 

återvinningssvaranden har ett särskilt intresse av att få behålla egendomen. Detta kan 

vara fallet då återvinningssvarandens ersättning för återlämnad egendom, inte på långa 

vägar motsvarar de på egendomen nedlagda kostnaderna. Huvudreglen är dock alltid 

att egendomen skall återställas in natura.  

 

Enligt KL 4 kap. 14§, 3st skall ersättning utgå för egendomens värde. 

Ersättningsskyldigheten gäller såväl återvinningssvaranden som konkursboet. 

Återvinningssvaranden skall ersätta värdesänkande förändringar i egendomen som 

inte är normalt slitage, men denne skall även ersättas för nödvändiga värdehöjande 

förändringar. Om egendomen finns i behåll skall värderingen av densamma avse 

värdet vid den tidpunkt då återvinningsmålet avgörs. Om egendomen däremot inte 

finns i behåll, skall värderingen grundas på värdet då egendomen förlorades.61 Är 

egendomen försåld, är målets avgörande den avgörande tidpunkten för värdering 

eftersom egendomen fortfarande ”finns”. Den erlagda köpeskillingens storlek spelar 

egentligen ingen roll, eftersom den inte behöver överensstämma med egendomens 

verkliga värde. Ett problem, som dock har med köpeskillingen att göra, är vem som 

skall åtnjuta eventuell vinst då egendomen sålts till överpris. Troligtvis får 

återvinningssvaranden behålla eventuell vinst. Det viktiga för konkursboet är att få 

kompensation för egendomens värde. Det är i detta sammanhang som den frågan 

uppkommer om surrogat kan godtas som ersättning för egendom som inte längre 

finns tillgänglig. Därom råder dock delade meningar. Enligt Gertrud Lennander62 kan 

                                              
59 Försäkringsavtalslagen 54§. 
60 Lennander, sid 338. 
61 Lennander, sid. 345. 
62 Lennander, sid. 347. 
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man inte ”räkna det som en generell regel i svensk rätt att återvinningsrätten även 

omfattar ett eventuellt surrogat som trätt i egendomens ställe.” I förarbetena anges, i 

fråga om aktier, att det bör stå den återbäringsskyldige fritt att lämna andra likvärdiga 

istället.63 

 

3.3. Identitet och surrogation  
Surrogation innebär, vilket ovan nämnts, att äganderätten övergår från att avse ett 

objekt till att avse ett annat, som trätt i det förras ställe. Walin uttalar att det borde 

fordras identitet för att separationsrätt skall föreligga.64  

 

Det sägs inte mycket i juridisk litteratur om surrogatets beskaffenhet mer än att det 

skall vara överlåtbart och bytesvärt. Dessutom måste egendomen på något sätt kunna 

identifieras. Walin anser dock att det kravet uppenbarligen inta är särskilt strängt, 

eftersom pengar, som anses sakna individualitet, har godtagits som surrogat. 

Surrogation kan förekomma i flera led, men separationsrätten kan gå förlorad ”på 

vägen”, dels om det inte går att förklara hur förvandlingen skett, dels om egendomen 

förts samman med annan egendom på ett sätt som gör att den förra är omöjlig att 

urskilja. 

 

En förutsättning för separationsrätt enligt surrogationsprincipen är att det föreligger 

obruten ”identitetskedja”, dvs. vad som kallas kontinuitet. Att en redovisningsansvarig 

avskilt medel på ett särskilt konto är ett exempel på när kontinuiteten anses föreligga 

och identyiteten således anses bevarad.65 

                                              
63 Prop. 1975:6, sid. 240 
64 Walin, sid. 165. 
65 Walin, sid. 175. 



  

 23 

4. Rättsfall 
4.1. Inledning 
I det här kapitlet ämnar jag redogöra för de rättsfall jag studerat p.g.a. denna uppsats. 

Kommentarer till de respektive rättsfallen har jag placerat i nästkommande kapitel, då 

jag anser att det underlättar för läsaren att förstå mina tankegångar i analysen.  

 

4.2. NJA 1956 s 562, Bitras konkursbo ./. Bevakanden 
 

4.2.1. Sakomständigheter 

Rederibolaget Bitra sålde ett av sina fartyg, vilket belastades med sjöpanträtt, efter det 

att likvidatorn Isberg diskuterat saken med fordringsägarna. Isberg satte utan dröjsmål 

in köpeskillingen på ett särskilt konto, öppnat speciellt för att skydda sjöpanthavarnas 

rätt.  

 

4.2.2. Rådhusrätten 

Rådhusrätten ansåg att Isberg åtagit sig ett redovisningsansvar gentemot 

fordringsägarna i och med att han diskuterat försäljningen med dessa innan den 

företogs. Han har därefter satt in pengarna på ett avskilt konto och därmed ansåg 

rådhusrätten att de var behörigen avskilda och att panthavarnas rätt var bevarad. 

 

4.2.3. Hovrätten 

Hovrätten, däremot, ansåg inte att Isberg åtagit sig något redovisningsansvar och att 

panthavarnas rätt därför bort gå förlorad. Dock hade pengarna avskilts på så sätt att 

deras rätt ändock ansågs vara bevarad. 

 

4.2.4. Högsta domstolen 

Högsta domstolen ansåg, liksom rådhusrätten, att Isberg var redovisningsskyldig 

gentemot panthavarna och att han utan dröjsmål avskilt köpeskillingen. Den påpekar 

dessutom att Isberg förfogat över kontot till förmån för panthavarna. Detta 

sammantaget gjorde att förmånsrätten skulle anses vara bevarad. 
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4.3. NJA 1959 s 128, Tage Jeppssons konkursbo ./. Skandinaviska Banken 
 

4.3.1. Sakomständigheter 

Tage Jeppsson (TJ), jordbruksarrendator, hade skulder hos Skandinaviska Banken 

(SB). SB hade säkerhet för fordringarna genom skuldebrevsinteckning i TJ:s 

inventariebestånd. TJ sålde denna egendom på offentlig auktion. Inkomsterna från 

auktionen satte auktionsförrättaren, två dagar efter auktionen, in på ett särskild konto 

i banken. Detta konto kunde bara disponeras av TJ och av konkursförvaltaren 

Gottfries (G) gemensamt. G:s uppgift var att tillse att medlen först och främst 

betalades ut till de prioriterade borgenärerna och därefter till övriga borgenärer. 

 

4.3.2. Häradsrätten 

Häradsrätten ansåg att medlen inte kunde anses vara sammanblandade med TJ:s 

övriga tillgångar, utan att de lätt kunde identifieras. I och med att medlen ej varit 

under TJ:s rådighet var bankens förmånsrätt bevarad. 

 

4.3.3. Hovrätten 

Hovrättens dom var mycket kort. Den konstaterade bara att medlen inte var att anse 

som utestående köpeskilling och då förmånsrätt enligt skuldebrevsinteckning inte 

kunde gälla i kontanta medel, hade SB ingen förmånsrätt i köpeskillingen. 

 

4.3.4. Högsta domstolen 

Högsta domstolen konstaterade först att medlen inte varit under TJ:s rådighet. Den 

ansåg att TJ:s fordran hos auktionsförrättaren var en fordran på redovisning för de 

medel som influtit genom auktionen och inte utestående köpeskilling i egentlig 

bemärkelse. Domstolen uttalar dock att även om det hade varit en utestående 

köpeskilling så skulle den omständigheten, att den utestående köpeskillingen först 

ersatt en redovisningsfordran och sedan insatts på ett avskilt konto, inte göra att SB 

blev sämre ställd än om förvandlingen inte skett. Högsta domstolen tillerkände SB 

förmånsrätt i de medel som var insatta på kontot 
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4.4. NJA 1987 s 21, Båtsaken AB ./. Monark AB 
 

4.4.1. Sakomständigheter 

Monark hade fordringar på Båtsaken och till säkerhet för dessa fordringar hade 

Monark företagsinteckningar med bästa rätt. Båtsaken sålde egendom som omfattades 

av företagsinteckningen och innan betalning erhållits ställde Båtsaken in sina 

betalningar. Båtsaken gav Ackordcentralen (AC) i uppdrag att försöka få till stånd ett 

underhandsackord med borgenärerna. Strax därefter erhöll Båtsaken vederlaget för 

den försålda egendomen per check. I enlighet med vad den förordnade gode mannen 

instruerat om, satte Båtsakens företrädare in checkbeloppen på ett redovisningskonto 

som disponerades uteslutande av AC och fördes in i AC: reskontra. Kontot hade 

öppnats av AC i bank för Båtsakens räkning. Jag kan inte utläsa annat än att kontot är 

öppnat i AC:s namn, men med angivande av att det var för Båtsakens räkning. De 

medel som var insatta på kontot tillkom Båtsaken, vilket gjorde att Båtsaken hade en 

fordran på AC. Kontot hade gottskrivits, förutom köpeskillingen, även ett 

banktillgodohavande p.g.a. ett annat konto som avslutats, samt ränta. AC hade under 

utredningstiden haft möjlighet att ta ut pengar från detta konto för att betala 

Båtsakens löpande utgifter, vilket dock inte skett.  

 

Frågan i rättsfallet är om Monarks förmånsrätt på grund av företagsinteckningen kan 

anses gälla i det för egendomen erhållna vederlaget. Om ett företag som lämnat 

säkerhet genom företagsinteckning, sålt egendom som omfattas av nämnda 

inteckning, gällde enligt aktuell lag att förmånsrätten även omfattade den 

vederlagsfordran företaget fått för den försålda egendomen.66 Problemet i det här 

fallet är att vederlagsfordran fanns då betalningsinställelsen gjordes, men att den var 

betald vid konkursutbrottet genom gottskrivning av ovan nämnda redovisningskonto, 

och att den därmed, enligt konkursboet, var att se som vanliga kontanta medel 

tillhörande bolaget. 

 

                                              
66 4§ 1st 6 lag (1966:454) om företagsinteckning 
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4.4.2. Tingsrätten 

Tingsrätten ansåg att Monark inte hade någon förmånsrätt till de på kontot 

innestående medlen på grund av att medlen inte varit skilda från Båtsakens övriga 

banktillgodohavanden. Tingsrätten anser dock att Monarks förmånsrätt skulle ha gällt 

om det inbetalade vederlaget hade gottskrivits ett helt eget konto. 

 

4.4.3. Hovrätten 

Hovrätten, som hänvisar till rättsfallen NJA 1956 s 562 samt 1959 s 128, hävdar att 

förmånsrätt kan gälla i surrogat, om detta har hållits skilt från gäldenärens övriga 

tillgångar och att det bör vara efter uppfyllandet av stränga krav som förmånsrätt i 

surrogat kan tillämpas. Även hovrätten ansåg att Monarks förmånsrätt gått förlorad i 

och med att köpeskillingen blandats med andra bolaget tillhöriga medel. 

 

4.4.4. Högsta Domstolen 

HD kom till ett helt annat slut än vad de tidigare instanserna gjort. HD lade tyngd 

dels vid att Båtsaken inte kunnat disponera över redovisningskontot, dels vid att 

parternas handlande grundats på att Monark inte skulle förlora sin rätt genom 

betalningen och dels vid att behållningen på kontot var avsevärt större än vad 

Monarks fordran var. Viktigast, både i målet och för uppsatsen, var att HD ansåg att 

de medel som var insatta på kontot lätt kunde särskiljas med hjälp av AC:s bokföring. 

Detta medförde att Monark behöll sin förmånsrätt i banktillgodohavandet. 

 

4.5. NJA 1989 s 119, Försäkringsbolaget pensionsgaranti ./. Staten 
 

4.5.1. Sakomständigheter 

Frågan var om någon som innehar en företagsinteckning fortfarande har förmånsrätt i 

upplåtarens redovisningsfordran gentemot Ackordscentralen (AC), sedan upplåtaren, 

gått i konkurs. Skandinaviska Enskilda Banken (SEB) hade säkerhet i form av en 

företagsinteckning i AB Erikson & Larson (E&L) för en fordran SEB hade på E&L. 

Då E&L ställde in sina betalningar slöt dessa båda parter ett avtal som innebar att 

E&L skulle sätta in de betalningar som erhölls då E&L försålde egendom eller erhöll 

betalning för fordringar som omfattades av företagsinteckningen på ett speciellt konto 
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i AC:s namn. Arrangemanget vidtogs för att SEB inte skulle förlora sin förmånsrätt. I 

avtalet stadgades att AC hade rätt att göra vissa uttag från kontot.  

 

E&L öppnade sedan två konton, med AC som kontoinnehavare, i SEB (konto 64 och 

konto 25). Dessa konton har behandlats som en enhet. På konto 25 fanns endast 

medel som överförts från konto 64. På konto 64 sattes alla medel som betalades till 

E&L under utredningstiden in. Det var betalningar för fordringar samt även för 

försåld egendom. Från konto 64 uttogs medel för att betala E&L:s löpande kostnader. 

Skillnaderna mellan detta fall och det ovan refererade fallet är, att medlen i det här 

fallet avser betalning för kundfordringar och att medlen inte på långa vägar ens 

motsvarade fordringen med bästa rätt enligt företagsinteckningen. 

 

4.5.2. Tingsrätten 

Tingsrätten gjorde bedömningen att de medel som satts in på kontot, och som E&L 

erhållit för egendom och fordringar som omfattades av företagsinteckningen, inte 

kunde anses uppfylla de krav som ställs för att de fortfarande skall anses omfattade av 

företagsinteckningen. Orsakerna därtill var dels att det inte bara var likvider för 

egendom som omfattats av företagsinteckningen som satts in på kontot, dels att E&L 

när som helst hade kunnat återkalla AC:s uppdrag, vilket innebar att E&L egentligen 

inte förlorat rådigheten över kontona. 

 

4.5.3. Hovrätten 

Hovrätten ansåg att förmånsrätten inte gick förlorad i och med att medlen sattes in på 

konto 64, men väl då de överfördes till konto 25. E&L kunde inte förfoga över konto 

64 och det var inte heller möjligt för E&L att ensidigt säga upp AC:s uppdrag. Då 

E&L i stort sett fritt kunnat göra uttag från konto 25, ansåg hovrätten att E&L inte 

förlorat rådigheten över de medel som fanns där. Hovrätten ansåg därför att 

förmånsrätten varit utsläckt. 

 

4.5.4. Högsta Domstolen 

HD börjar med att konstatera att för att medel skall kunna anses vara reserverade för 

någon så måste de på något sätt skyddas genom att undanhållas 
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redovisningsgäldenärens rådighet. E&L har genom AC:s uppdrag fått en 

redovisningsfordran på AC som sin tillgång. AC i sin tur har en fordran på banken. 

Frågan blev då, enligt HD, om E&L:s fordran på AC kunde anses ha trätt i stället för 

den egendom som omfattades av företagsinteckning. För att kunna svara på den 

frågan måste först avgöras om gäldenären förlorat rådigheten över medlen. HD ansåg 

det klarlagt att E&L inte självt hade omedelbar tillgång till kontot. AC hade 

befogenheter att ta ut medel från kontona för att ombesörja E&L:s löpande 

kostnader, men inte heller detta ansågs påverka E&Ls rådighet över medlen, på grund 

av att AC inte bara skulle ta hänsyn till E&L:s intressen utan även till borgenärernas. 

Detta gjorde att AC saknade rätt att ta ut så mycket pengar från kontona att någons 

rätt försämrades. Inte heller i detta fall ansåg HD att förmånsrätten utsläcktes på 

grund av att medlen sammanblandats, eftersom de kunde särskiljas med hjälp av AC:s 

bokföring. 

 

4.6. RH 1986:63 
 

4.6.1. Sakomständigheter 

Sten Åke H sålde en båt till Karl Arne B på kredit och med ägarförbehåll. Karl Arne 

företog sedan ett antal bytesaffärer. Den första båt han bytte bort var den han köpt av 

Sven Åke. Då kronofogden gjorde utmätning hos Karl Arne B, åberopade Sten Åkes  

konkursbo separationsrätt till en annan båt än den Sten Åke hade sålt till Karl Arne, 

då den nuvarande båten, enligt konkursboet, trätt i den försålda båtens ställe efter en 

del bytesaffärer. Omständigheterna kring dessa bytesaffärer är inte kända. 

 

4.6.2. Hovrätten 

Hovrätten uttalade i detta fall: ”En förutsättning för att avbetalningssäljarens 

säkerhetsrätt i det ursprungliga avbetalningsgodset skall kunna anses överförd till 

annan egendom måste dock vara att det rör sig om tämligen okomplicerade 

förhållanden, där det kan konstateras föreligga ett klart samband mellan den 

ursprungliga egendomen och den som kommit i stället.” HovR uttalade att då 

omständigheterna kring bytesaffärerna inte var närmare kända, kunde inte den nya 
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båten anses vara substitut till den försålda båten och alltså hade Sten Åkes konkursbo 

ingen separationsrätt till den nya båten.  

 

4.7. NJA 1991 s 550, JOLO matmarknads konkursbo ./. Kapitalaktören AB 
 

4.7.1. Sakomständigheter 

På våren 1984 lånade Kapitalaktören AB (K) ut 4 miljoner kronor till JOLO 

matmarknad AB (JOLO) mot säkerhet i företagsinteckning i varulagret. I november 

samma år ställde JOLO in sina betalningar. JOLO träffade då en överenskommelse 

med Stora Åby Sparbank (banken), som på eget initiativ företrädde K. Denna 

överenskommelse innebar att ett konto öppnades i JOLOs namn i banken. JOLO 

skulle på detta konto sätta in de pengar som erhölls vid försäljning av varulagret. 

JOLO fick göra uttag från kontot för att täcka kostnader som var nödvändiga för den 

fortsatta driften. Banken och gode mannen (enligt dåvarande Ackordslagen), Ericson, 

kontrollerade uttagen. 

  

4.7.2. Tingsrätten 

Tingsrätten hänvisade till Båtsakenfallet (NJA 1987 s 105) och konstaterade att en 

borgenär ansetts ha haft bevarad förmånsrätt till en gäldenärs bankmedel om de 

kunnat sägas vara substitut för företagsintecknad egendom. Tingsrätten konstaterar 

att JOLO inte blivit fråntagen rådigheten över medlen, men att detta inte spelade 

någon roll då ”övriga” kriterier för bevarad förmånsrätt var uppfyllda. Dessa övriga 

kriterier var följande:  

• Tillgångarna täckte K:s fordran 

• Avsikten var att bevara K:s rätt 

• Bankkontot öppnades för att avskilja medlen från andra medel än de som erhållits 

för företagsintecknad egendom. 

• Kontot torde ha kunnat spärras vid missbruk 

Tingsrätten tillerkände på grund av detta K separationsrätt till de på kontot 

innestående medlen. 
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4.7.3. Hovrätten 

Även hovrätten gör hänvisningar till Båtsakenfallet. I Båtsakenfallet fanns det 

lagregler som begränsade AC:s uttag, men i det här fallet fanns det inga sådana 

uttagsbegränsningar. Detta skulle, enligt hovrätten, medföra att K förlorat sin 

separationsrätt till de innestående medlen. 

 

4.7.4. Högsta Domstolen 

Även i denna instans figurerar Båtsakenfallet. HD ansåg att det viktigaste kriteriet i 

Båtsakenfallet var att konkursgäldenären förlorat rådigheten över medlen. I det nu 

aktuella fallet var kontot öppnat i konkursgäldenärens namn och någon formell 

kontroll av uttagen förekom inte. Detta medförde att K:s rätt inte kunde anses vara 

bevarad. 

 

4.8. NJA 1994 s 88, Carl-Gustav R ./. Swedcorn AB:s konkursbo 
 

4.8.1. Sakomständigheter 

I detta mål hade CG lämnat in spannmål för förvaring hos S. Efter att S gått i 

konkurs, har CG hävdat separationsrätt till den spannmål som han lämnat in. Varje 

månad hade CG fått lagringsnotor från S, vilka visade hur mycket spannmål han hade 

för närvarande. S hade lagt spannmål, som det hade för förvaring för ett flertal 

personers räkning, i en särskild ficka i kvarnen. 

 

4.8.2. Tingsrätten 

Tingsrätten anger i domskälen att en grundläggande förutsättning för separationsrätt 

är att föremålet på något sätt är bestämt - den så kallade specialitetsprincipen - och att 

den är identifierbar. En person kan åtnjuta separationsrätt till fungibel egendom, 

förutsatt att den inte sammanblandats med konkursgäldenärens egendom. I detta fall 

har ingen kunnat påvisa exakt vilken spannmål som tillhört vem av deponenterna, 

men de har inte förlorat äganderätten därtill utan istället har de samäganderätt till all 

spannmål i den speciella fickan. 
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4.8.3. Hovrätten 

Hovrätten kommer till samma slut som tingsrätten. Den konstaterar att det inte finns 

något krav på att identitet kan påvisas när det gäller fungibel egendom. Den lägger 

stor vikt vid de lagringsnotor som CG varje månad erhållit och anser att spannmålen 

därigenom blivit så specialiserad att CG hade separationsrätt till spannmålen. 

 

4.8.4. Högsta Domstolen 

HD lägger i sitt avgörande vikt vid att CG:s spannmål inte blandats ihop med 

konkursgäldenärens egendomsmassa, utan bara med övrigt spannmål som S 

omhändertagit för förvaring. Hade spannmålen sammanblandats med S:s 

egendomsmassa, hade CG:s separationsrätt inte varit bevarad. 

 

 

4.9. NJA 1998 s 14 Gösta P ./. Lilian M och Stig J 
Inte heller detta rättsfall rör sakrätt men domstolarna gör en del uttalanden om när 

saker genom förändring förlorar sin identitet vilket gör att jag tycker att det är av vikt 

att ta upp målet till behandling. 

 

Målet gällde ett servitutsavtal om en brunn. Fastighetsägarna borrade en ny brunn 

strax bredvid den befintliga och frågan var då om servitutsavtalet även gällde denna 

brunn, dvs. om åtgärderna inte påverkat brunnens identitet. Den nya brunnen 

borrades precis bredvid den gamla brunnen och syftet var att ersätta den gamla 

brunnen som var otjänlig. Tingsrätten ansåg att på grund av de kostnader 

fastighetsägarna lagt ner på den nya brunnen och på grund av att nästan all utrustning 

utbytts, hade den gamla brunnen förlorat sin identitet. Inte heller HD ansåg att 

servitutsavtalet gällde den nya brunnen. Den ansåg inte att det räckte med att syftet 

med den nya brunnen var att ersätta den gamla och att den borrades mycket nära den 

gamla. Den ansåg att den nya utrustningen gjorde att identiteten ej bibehölls. 
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5. Analys 
Världsuppfattningar har länge gäckat filosofer. Teorierna har varit vitt skilda men de 

har alltid tampats med problemet om förändring. Ingenting varar för evigt. Detta har 

lösts på många olika sätt, bland annat genom att hävda existensen av andra 

fullkomliga världar eller genom att uppdela människan i kropp och själ.  

 

De flesta filosofer som funderat över tingens identitet hävdar att det bara kan finnas 

”en” för att identitet skall vara för handen, dvs ”A är A”. Om det finns ”två” eller 

”flera” föreligger det istället likhet, dvs ”A=A”. Det stora problemet har varit att 

förklara hur saker och ting kan förändras, och att människor ändock intuitivt säger att 

sakerna är identiska. Sunt förnuft säger att unga Fido och gamla Fido är identiska, det 

är samma hund, den ena är bara äldre och mer påverkad av tidens tand än den yngre. 

En del filosofer accepterar inte att saker och ting kan förändras men ändå vara samma 

ting. De förespråkar absolut identitet. En del andra, däribland Harry Deutsch, 

förespråkar en relativ identitet som gör det möjligt att medräkna förändringar. Han 

anser att de egenskaper som skiljer gamla och unga Fido åt bara är enkla egenskaper 

som hunden besitter för stunden, men som inte påverkar egenskapen av att ”vara 

Fido”. Dessa egenskaper skiftar med tiden. Unga Fido har egenskapen av att ”ha en 

svart nos” emedan gamla Fido har egenskapen av att ”ha haft en svart nos”. Det finns 

även något som kallas tillfällig identitet, vilket innebär att under ett visst tidsintervall 

kan två saker som har olika namn vara identiska, t.ex. en lerklump och en staty om de 

skapas genom en och samma handling. Deutsch talar om ”att bli”, dvs själva 

förvandlingen från ett ting till ett annat. Han anser att för att det skall vara möjligt att 

förklara hur ett ting (unga Fido) kan bli ett annat ting (gamla Fido) krävs det att det 

finns ett tydligt orsakssamband.  

 

Lagstiftare och rättstillämpare har även de länge kämpat med tingens identitet. För 

filosoferna rör det sig om att de med hjälp av ord skulle kunna förklara hur det rent 

logiskt är möjligt att ett ting kan vara identiskt men ändå olikt. Även för juristerna har 

problemet varit att hävda att identitet föreligger trots att tinget är förändrat. Juristerna 

har dock börjat i en annan ände än vad filosoferna har gjort. Juristerna har, för att 

skydda en rättsinnehavare, försökt skapa möjligheter för, t.ex. borgenärer, att erhålla 
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rätt även till egendom som trätt i den ursprungliga egendomens ställe. De har alltså 

fått försöka argumentera för hur den egendom som ersatt den ursprungliga skall 

kunna anses ha trätt i den ursprungliga egendomens ställe. Just den formuleringen, 

”att träda i någots ställe”, är den som jag anser uttalar att ett identitetssamband eller 

någon form av kontinuitet krävs. Det är här den stora skillnaden mellan hur filosofer 

respektive jurister uppfattar begreppet ”identitet” framträder. För juristen är det, i de 

sammanhang som behandlas i uppsatsen, nästan aldrig tal om samma objekt. 

Surrogation bygger ju på att objekten förändras men att äganderätten ändock skall 

kvarstå. Begreppet ”identitet” likställs i dessa sammanhang med identitetssamband 

som i sin tur innebär en obruten ”identitetskedja”, dvs. vad som kallas kontinuitet. 

För juristen är det viktigt att kunna påvisa denna kontinuitet för att ”identiteten” skall 

anses vara bevarad. Vikten av den obrutna kontinuiteten illustreras mycket tydligt av 

rättsfallet RH 1986:63, där hovrätten klart och tydligt uttalar att separationsrätten inte 

kunde anses vara bevarad då ingen kunde påvisa överlåtelsekedjan vid bytesaffärerna.  

 

Vad är det då för krav som skall uppfyllas för att orsakssambandet skall vara så tydligt 

att det är möjligt att överföra rättigheten från att avse en egendom till att avse en 

annan? I två av de rättsfall jag redogjort för, NJA 1987 s 21 och 1989 s 119, har 

domstolarna varit oeniga om vad som krävs. De anser att medlen måste vara avskilda, 

och enligt Walin är detta ett krav för att kontinuiteten skall anses vara obruten. I 

bägge fallen rör det sig om surrogation. Ett företag har haft företagsinteckning i ett 

annat företag, som säkerhet för en fordran. I båda fallen har företaget som ställt 

säkerheten sålt egendom eller mottagit betalningar för fordringar som omfattades av 

företagsinteckningarna. I båda fallen har dessa medel blandats ihop med andra medel 

som också inbetalts till företaget på redovisningskonton som disponerats av 

Ackordcentralen. I båda fallen förklarade underrätterna att förmånsrätt inte kunde 

göras gällande i de medel som var insatta på dessa konton. HD dömde precis tvärt 

emot de övriga instanserna i bägge fallen och tillerkände det inteckningshavande 

företaget förmånsrätt. I bägge fallen, även om det inte var själva knäckfrågan i det 

andra, ansåg HD att det inte spelade någon roll att medlen var hopblandade med 

andra, då det utan svårigheter gick att utläsa ur bokföringen vilka medel som kom från 

vilken betalare. Att HD inte nöjer sig med att det finns ett tillräckligt stort belopp på 
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kontot, utan kräver att det skall synas i bokföringen vilka medel som kommer varifrån 

och hur de innestående medlen har använts, talar för att kravet på 

identitetssambandet är rätt starkt och att kausaliteten har stor betydelse.  

 

I det andra fallet hade bolaget, som ställt säkerheten, viss tillgång till det konto på 

vilket en del av medlen fanns insatta. Detta betyder att egendomen egentligen inte på 

ett korrekt sätt avskilts från konkursgäldenärens egendomsmassa, men HD ansåg att 

det inte gjorde något. Den ansåg istället att det var den redovisningsfordran 

konkursgäldenären hade på Ackordscentralen som trätt i stället för den ursprungliga, 

företagsintecknade egendomen.  

 

I de tidigaste rättsfallen på området, NJA 1956 s 562 och 1959 s 128, var 

omständigheterna mindre komplicerade. Även här var det dock tal om egendom som 

omfattades av företagsinteckning respektive pantsättning och denna egendom 

försåldes. Köpeskillingen sattes i bägge fallen in på särskilda konton och det var 

enbart dessa medel som fanns på dessa konton. Förmånsrätten ansågs vara bevarad. 

 

I rättsfallet med JOLO matmarknad AB (NJA 1991 s 550) ansågs förmånsrätten inte 

vara bevarad. I detta fall hade Kapitalaktören lånat ut pengar mot säkerhet i 

företagsinteckning i varulagret. Då JOLO ställde in sina betalningar öppnade JOLO 

ett konto där likvider för försålt varulager skulle sättas in. Orsaken till att 

förmånsrätten inte var bevarad, var att JOLO inte förlorat rådigheten över kontot. 

Kontot var öppnat i JOLOs namn och det fanns ingen formell kontroll över de uttag 

som gjordes från kontot.  

 

Av dessa fall anser jag att det är möjligt att dra slutsatsen att Walin med avskilt inte 

bara menar skilt från annan egendom utan även skilt från gäldenärens rådighet.  

 

I NJA 1994 s 88 tas problemet med bibehållen identitet vid fungibel egendom upp. I 

detta fall hade en person överlämnat en viss mängd spannmål till ett företag som 

förvarade spannmål åt flera bönder. Tack vare att företaget inte hade blandat ihop 

dessa bönders spannmål med dess egna spannmål och till en viss del tack vare att 
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företaget förde bok över hur mycket spannmål varje bonde hade i förvaring vid varje 

tillfälle ansåg domstolarna att spannmålen var tillräckligt specialiserade för att 

äganderätten skulle kunna ha bibehållits. Om spannmålen hade sammanblandats med 

konkursgäldenärens spannmål hade utgången sannolikt blivit en annan. Detta är ett 

ställningstagande som jag inte riktigt kan förstå. I NJA 1989 s 119 säger HD att det 

inte spelar någon roll om Ackordscentralen (AC) har företagets medel 

sammanblandade så länge som AC är solvent, så länge medlen kan urskiljas med hjälp 

av AC:s bokföring. I spannmålsfallet förelåg en liknande bokföring. Skillnaden är att i 

NJA 1989 s 119 är det pengar som bokförs och i spannmålsfallet är det just spannmål 

som bokförs.  

 

I vissa fall kan dock jurister, liksom filosofer, med identitet avse att det skall vara fråga 

om samma ting.  Vid återvinning skall ersättning utgå för egendom som ej kan 

återbäras. Detta kan vara fallet då egendomen är förstörd eller inkorporerad med 

annan egendom på sådant sätt att den ursprungliga egendomen ej går att urskilja. För 

att avgöra om egendomen är så pass förstörd att ersättning skall utgå, torde det vara 

av vikt att först avgöra när egendomen, tinget, förlorat sin identitet. I detta 

sammanhang blir ”identitet” lika med ”samma”. NJA 1998 s 14 är det enda rättsfallet 

där problemet gäller hur förändrat ett ting kan vara innan det förlorar sin identitet. 

Det sägs i och för sig inte mycket därom, men klart är att domstolen fäster stor vikt 

vid de ekonomiska resurser som använts vid förändringen av egendomen. Att syftet 

med förändringen av egendomen är att skapa ett substitut för ursprungsegendomen är 

inte tillräckligt för att det skall kunna anses finnas ett adekvat identitetssamband.  
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6. Slutsats 
Det är inte lätt att avgöra vad som krävs för att det juridiskt sett skall anses föreligga 

ett adekvat identitetssamband. Klart är att fungibel egendom kan behålla sin identitet 

endast genom att på ett eller annat sätt vara avskild från annan egendom av samma 

slag. Det kan den vara till exempel genom att det i bokföring eller liknande klart visas 

varifrån egendomen härstammar. Detta gäller främst i de ”bokföringsfall” då det 

handlat om fordringar gentemot bank. Spannmålsfallet visar dock att 

sammanblandning med gäldenärens egendom ej får ske. Vid sammanblandning med 

andra borgenärers spannmål uppstod sammäganderätt till ”helheten”, inte individuell 

rätt för var och en, trots bokföringen. 

 

Att med filosofins hjälp försöka avgöra när ett ting tappar sin identitet, är inte lätt. I 

och med att de flesta filosofiska identitetsteorierna inte accepterar annat än absolut 

identitet är de svåra att tillämpa inom juridiken - vid surrogation rör det sig 

uppenbarligen om skilda ting. Både filosofer och jurister använder termen identitet 

men jag anser att det finns klara skillnader i fråga om hur begreppet används inom de 

olika områdena. Detta beror delvis på att argumentationen kring begreppet syftar till 

olika saker. Filosofen försöker argumentera kring hur begreppet rent logiskt är 

uppbyggt, medan juristen försöker tillgodose borgenärers, och till viss del allmänna, 

intressen med hjälp av begreppet ”identitet”. Juristens definition av ”identitet” skiljer 

sig tydligen markant från filosofens. Juristen sätter, i de flesta av de fall som berörs i 

uppsatsen, likhetstecken mellan identitet och identitetssamband. För att rätten till ett 

ting skall anses vara bevarad, krävs en obruten ”identitetskedja”, dvs. kontinuitet. För 

juristen skulle definitionen av identitet kunna vara enligt följande: identitet = obruten 

identitetskedja. Förklaringen till skillnaderna mellan filosofernas och juristernas syn på 

identitet är att de har olika intressen att tillvarata. För filosoferna är det tinget som har 

betydelse - utan tinget skulle det vara rätt lönlöst att utveckla identitetsteorier. För 

juristerna är det tingens ekonomiska värden som har betydelse, då detta bäst skyddar 

bl.a. borgenärsintressena.  
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Ibland använder sig dock juristerna och filosoferna, åtminstone de filosofer som 

hävdar relativ identitet, av nästan samma definition. Enligt reglerna om återvinning 

skall egendom som förstörts eller som genomgått stora förändringar ersättas istället 

för att återlämnas. Att avgöra när egendomen är så förstörd är mycket svårt. Det går 

givetvis inte att göra upp en lista över alla egendomstyper och ange när de skall anses 

ha förlorat sin identitet, men att ens dra upp några riktlinjer innebär svårigheter. I 

detta fall borde det vara av vikt att först avgöra om egendomen, tinget, fortfarande 

har kvar sin identitet. Rent filosofiskt anser jag att det inte krävs stora förändringar för 

att tinget skall anse vara så förstört att ersättning skall utgå. För att använda Deutschs 

teorier: så länge förändringen inte påverkar tingets egenskap av att ”vara Fido”, skall 

tinget anses vara i behåll. Rent juridiskt är det till viss del syftet bakom förändringen 

som spelar roll vid bedömningen av om ett ting skall anses vara behållet. Det som 

dock tillmätts störst betydelse är hur mycket pengar som lagts ned på förändring av 

egendomen, i förhållande till tingets ursprungliga värde. 
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