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Sammanfattning 
 

Vi har i denna uppsats försökt belysa och diskutera problematiken med traditionskravet för 
industrin. Genom en rättsdogmatisk undersökning har vi sökt finna svar på frågorna: vilken 
effekt har traditionsprincipen för den tunga industrin i dagens samhälle, uppfyller 
traditionskravet fortfarande de bakomliggande syftena, vilka realistiska alternativ finns det till 
detta sakrättsliga moment och är det önskvärt att avskaffa traditionsprincipen till förmån för 
något annat sakrättsligt moment vid köp inom tung industri? Under rubriken 
2. Borgenärsskydd genom separationsrätt görs en beskrivning av sakrättsmomenten tradition, 
avtal och registrering och vilka områden dessa reglerar idag. I 3. Typfall försöker vi genom 
fyra olika scenarion åskådliggöra och diskutera problemen traditionskravet för med sig för 
industrin. Till sist argumenterar vi för och emot de olika sakrättsmomenten under 4. Analys. 
 
Vi kom fram till att traditionskravet inte är det mest lämpliga sakrättsmomentet vid 
omsättningsköp och säkerhetsöverlåtelse. Vid till exempel tillverkningsavtal är 
traditionskravet omöjligt att upprätthålla. Traditionsmomentet borde istället bli underordnat 
avtalet vid omsättningsköp och registreringsförfarandet vid säkerhetsöverlåtelser. Inom 
konsumentköp tillämpas redan avtalet som sakrättsmoment, detta till viss del på grund av den 
tidigare okunskapen hos konsumenter att tradition var det som gällde för skydd mot säljarens 
borgenärer. Denna okunskap verkar även finnas hos näringsidkare vilket starkt talar för en 
övergång till avtal som sakrättsmoment vid omsättningsköp. Registreringsförfarandet måste 
moderniseras då det nuvarande förfarandet är otidsenligt och innehåller många onödiga 
formkrav. Vi ger förslag i uppsatsen på hur en modernisering kan se ut, till exempel kan 
Internet begagnas. Ett modernt registreringsförfarande ger dessutom bra publicitet och borde 
således användas vid säkerhetsöverlåtelser då detta är eftersträvansvärt för dessa 
transaktioner.  
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1 Inledning 
 
1.1 Syfte och problemformulering 
Syftet med denna uppsats är att undersöka och belysa eventuella problem för näringslivet som 
dagens sakrättsliga moment ger upphov till inom tillverkningsindustrin. 
 
Sverige, som måste anses som ett av de mest teknikutvecklade länderna i världen idag, har 
som många andra länder haft tillgång till tung industri och åtnjutit fördelarna av den. Frågan 
är då om denna industris intressen och behov fortfarande tillgodoses genom att lagstiftaren 
upprätthåller den så kallade traditionsprincipen – den princip enligt vilken en ny ägare till lös 
egendom får sakrättsligt skydd först genom att egendom överlämnas till den nya ägaren. 
I denna uppsats fokuserar vi på att klarlägga hur det sakrättsliga momentet tradition påverkar 
verksamheten i den tunga industrin, främst tillverkningsindustrin. Det skall även tilläggas att 
uppsatsen är inriktad på lösöre som kan överlåtas fysiskt, till exempel varor och maskiner. Det 
är svårt att avgöra hur mycket traditionsprincipen påverkar den tunga industrin, men ett försök 
skall göras i detta arbete genom en teoretisk konstruktion av vissa typfall. 
 
Ett stort problem är att sakrättens område består av många olika sakrättsliga moment. Det 
finns flertalet andra alternativ till traditionsprincipen som är genomtänkta och funktionella. 
De alternativa sakrättsliga momenten vi valt att arbeta med i denna uppsats är avtalsprincipen 
och registreringsprincipen. Om dessa är realistiska eller ej kommer att undersökas i arbetet 
och även hur de fungerar inom respektive område de reglerar. Många länder i Europa 
använder sig av avtalsprincipen (till exempel de nordiska grannländerna, Italien, Frankrike 
och Belgien), även om flera länder använder traditionsprincipen (till exempel Tyskland, 
Nederländerna och Schweiz). En harmonisering i frågan är kanske eftersträvansvärt men detta 
är inget som vi kommer att undersöka i arbetet. Frågan skall helst regleras utifrån ekonomiska 
och praktiska faktorer, inte bara av viljan att ha samma reglering i alla länder. Dock är det 
möjligt att en harmonisering skulle ha positiva effekter på svensk ekonomi. 
 
I nuläget arbetar en del av näringslivet för en återgång till avtalsprincipen inom vissa 
områden. Teknikföretagen är till exempel en bransch- och arbetsgivarorganisation som 
bedriver lobbyverksamhet för att få till en ändring av sakrättsmomentet vid köp av lösöre. De 
representerar ca 3200 teknikrelaterade företag och däribland flera företag inom 
tillverkningsindustrin.1 Denna organisations åsikter kommer att beaktas i uppsatsen. Den 
fråga Teknikföretagen riktat in sig på är köparens skydd mot säljarens borgenärer vid 
omsättningsköp, men vår uppsats kommer även att beröra säkerhetsöverlåtelser.  
 
Problemformuleringen är följande: 
 
1) Vilken effekt har traditionsprincipen för den tunga industrin i dagens samhälle? 
 
2) Uppfyller traditionskravet fortfarande de bakomliggande syftena? 
 
3) Vilka realistiska alternativ finns det till detta sakrättsliga moment? 
 
4) Är det önskvärt att avskaffa traditionsprincipen till förmån för något annat sakrättsligt 

moment vid köp inom tung industri? 
                                                 
1 Se www.teknikforetagen.se för mer information 
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1.2 Bakgrund 
Traditionsprincipen kan enklast definieras som en princip där köparens egendom skyddas mot 
säljarens borgenärer vid utmätning och konkurs via en besittningsövergång. Detta sker ofta 
genom att köparen får egendomen i fysisk besittning. När en fråga som traditionsprincipen 
beaktas är det oundvikligt att inte inse att det till stor del handlar om ekonomiska intressen. 
För att en modern ekonomi ska kunna fungera måste frågor som vem äger vad i en konkurs 
och vem har rätt till egendomen vid utmätning vara klarlagda. I Sverige har vi det senaste 
århundradet haft en förkärlek till traditionsprincipen och på så sätt valt en annan lösning än 
stora delar av resterande Europa.2 Dock finns det även idag vissa som ser traditionsprincipen 
som den ultimata lösningen för borgenärsskyddet. Dag Mattsson på justitiedepartementet har 
till exempel skrivit en artikel i SvJT som säger: ”Det (författarnas anmärkning: 
traditionsprincipen) har blivit den kanske viktigaste svenska rättsprincipen, och lagstiftningen 
har sedan dess inrättats efter den.”.3 Denna något extrema syn på traditionsprincipen är svår 
att ta till sig. Traditionsprincipen har visserligen under en längre tid stått oemotsagd men 
under senare år har den mer och mer kritiserats av vissa författare.4 Till och med Dag 
Mattsson skriver i sin artikel att näringslivet, främst tillverkningsindustrin, anser att det finns 
fler ekonomiska och praktiska fördelar med avtalsprincipen.5  
 
1.3 Metod och källor 
Vi har primärt inriktat oss på en användning av lagstiftning, förarbeten, rättsfall och doktrin. I 
uppsatsen har vi utgått från ett rättsdogmatiskt synsätt, vilket inneburit att vi tolkat och 
systematiserat gällande rätt utifrån behovet för uppsatsen. 
 
De böcker som betytt mest för uppsatsens uppbyggnad är Millqvist – Sakrättens grunder, 
2003, Göranson – Traditionsprincipen, 1985, Håstad – Sakrätt avseende lös egendom, 1996, 
Walin – Separationsrätt, 1975 och Myrdal – Borgenärsskyddet, 2002. Trots att vissa böcker 
har några år på nacken har deras betydelse ej minskat nämnvärt. Dock har vi aktat oss för att 
använda äldre uppgifter utan tanke på gällande rätt, och har därför dubbelkollat dem med 
rådande lagstiftning och praxis. Doktrinen har inte visat sig innehålla några större 
meningsskiljaktigheter beträffande vad tradition är, hur tradition uppnås och vilket syften som 
ligger bakom traditionsprincipen. Det går dock att konstatera att åsikterna går isär beträffande 
syftenas giltighet. Till exempel är Göranson särskilt analyserande och ägnar flertalet sidor åt 
att kritiskt granska syftena.6 Vi har dessutom använt Göranson som den primära källan vid 
historiken runt traditionsprincipen. 
 
De rättsfall vi studerat har givit en god bild av praxis. HD har dock i vissa rättsfall visat 
tendenser till motsägelsefullhet.7 När vi har använt oss av artiklar har vi varit uppmärksamma 
på att dessa i många fall används som opinionsskapande instrument. Detta kan färga åsikterna 
till fördel för opinionsskaparens sakargument. 
 
 
 
 
                                                 
2 Göranson, Ulf, Traditionsprincipen, s 89 ff, s 369 
3 Mattsson, Dag, En återgång till avtalsprincipen?, SvJT 2005 s 320 
4 Se till exempel Göranson, Traditionsprincipen, s 619 ff, Håstad, Torgny, Sakrätt avseende lös egendom,  
s 209 ff 
5 Mattsson SvJT 2005 s 320 
6 Göranson, Traditionsprincipen, s 619 ff 
7 se NJA 1985 s 159 och NJA 1997 s 660 
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1.4 Avgränsningar  
De avgränsningar vi har gjort har till största delen berott på både tids- och utrymmesbrist. 
Dock har vi även avgränsat oss när vi ansett att området ej skulle ha tillfört något vitalt till 
själva problemställningen. 
 
Gåva och transaktioner mellan närstående av lös egendom har vi ej valt att närmare granska 
då området ej skulle tillföra något väsentligt eftersom detta ej är vanligt förekommande inom 
den tunga industrin. Transaktioner mellan närstående är en ganska stor frågeställning i sig, 
och hör kanske mer hemma inom familjerätten. Lösöre i tredje mans besittning skulle utgöra 
ett intressant område att studera men tids- och utrymmesbristen har gjort sig gällande här. 
Ämnet blir intressant ytterst vid användandet av lager då det handlar om varor förvarade hos 
tredje man. Vem har rätt till dessa varorna om ägaren till lagret går i konkurs? 
 
Skuldebrev har så gott som utelämnats då problemen inom industrin företrädesvis handlar om 
köp av varor och maskiner. Handpant är i sin tur mest intressant i fråga om kapitalanskaffning 
men där har vi valt en närmare fokus på säkerhetsöverlåtelser. Detta för att handpant inte är en 
vanlig form av pantsättning idag enligt Millqvist.8 Det torde även gälla inom den tunga 
industrin. 
 
Överlåtelse av andelar och andelsrätter synes inte användas inom den tunga industrin. 
Rättsläget beträffande dessa är dessutom lite oklart.9 Det skulle därför behöva ett större 
utrymme än vad som kan ges i arbetet för att ge ett vidare klargörande av vad som gäller för 
detta. Gällande immaterialrätter kan inte dessa rättigheter rättsligt representeras av ett löst 
föremål enligt Millqvist.10 En avgränsning gentemot immaterialrätter har därför också ansetts 
befogat. 
 
Slutligen är frågan när tradition har skett så pass omfattande att den kräver ett eget arbete i sig 
och kommer därför att endast avhandlas översiktligt under 2.2.2 Traditionsprincipen i dagens 
samhälle. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
8 Millqvist, Göran, Sakrättens grunder, s 141 
9 A.a. s 129 ff 
10A.a. s 133 
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2 Borgenärsskydd genom separationsrätt 
 
2.1 Inledning – några centrala begrepp och förtydliganden 
I denna inledning kommer vi att försöka ge vissa begrepp som förekommer i arbetet, ett 
förtydligande för att underlätta för läsaren. 
 
Separationsrätt och förmånsrätt är två positioner som förekommer vid utmätning och konkurs. 
Separationsrätten ger en separatist rättigheten att skilja ut viss egendom bland gäldenärens 
tillgångar, 3 kap. 3 § konkurslag (1989:672) i fortsättningen kallad KonkL.  
 
Allmän och särskild förmånsrätt kommer utav förmånsrättslagen (1970:979), FRL, och är 
underordnad separationsrätten. Fordran förenad med allmän förmånsrätt ger ej rätt till viss 
egendom utan rätt att få betalning ifrån konkursboet. Detsamma gäller för den särskilda 
förmånsrätten, dock gäller den också vid utmätning, FRL 2 §. Att separationsrätten kommer 
före förmånsrätten ger därför större trygghet vid konkurs och utmätning för en borgenär med 
separationsrätt. 
 
Inom sakrätten skiljer man mellan olika typer av köp, omsättningsköp och säkerhetsköp 
(säkerhetsöverlåtelse).11Omsättningsköpen sker genom att lösöre tillfälligt lämnas kvar hos 
säljaren i köparens intresse. Köparen avser alltså att så småningom tillgodogöra sig lösöret för 
eget bruk. Säkerhetsöverlåtelsen är motsatsen till omsättningsköpet. Försäljningen sker alltså i 
säljarens intresse. Köparen har inte någon avsikt att tillgodogöra sig lösöret, utan köpet sker 
som en dold kreditgivning. 
 
Slutligen bör nämnas att sakrättsliga regler är tvingande.12 Det går således inte att avtala bort 
sakrättsmomenten för att på så sätt som borgenär skaffa sig sakrättsligt skydd. Hade det gått 
att avtala bort dessa skulle det inte finnas någon större problematik kring traditionsprincipen. 
Däremot skulle flertalet nya problem troligen dyka upp. Hypotetiskt skulle mindre företag 
kunna bli utnyttjade av större företag på grund av sin beroendeställning.  
 
2.2 Traditionsprincipen 
 
2.2.1 Historisk utveckling i Sverige 
Traditionsprincipen härstammar från den romerska rätten.13 Då den romerska rätten haft stort 
inflytande på vissa delar av Europa är det inte konstigt att vissa begrepp och 
rättskonstruktioner överlevt mer eller mindre oförändrade genom århundradena. Eftersom det 
är fråga om en ganska grundläggande tvist mellan köparen och säljarens borgenärer har den 
tvisten troligen varit reglerad på ett eller annat sätt genom århundradena (även efter 
romarrikets och dess efterträdare det Byzantiska rikets fall). Det är väldigt sannolikt att det, 
som Göranson uttrycker det, alltid funnits fordringsägare lurande i vassen.14  
 
Vilken form av reglering som gällt under medeltiden i Sverige rörande skydd mot säljarens 
borgenärer vid lösöreköp är ej påvisat. Litteraturen är inte överens och spår av både 

                                                 
11 Zetterström, Stefan, Sakrättens fyra huvudfall, s 74 
12 Håstad, Sakrätt avseende lös egendom, s 219 
13 Göranson, Traditionsprincipen, s 37 
14 A.a. s 235 
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avtalsprincipen och traditionsprincipen finns. Efter 1600-talets slut började avtalsprincipen att 
bli den förhärskande regleringen inom lösöreköpsområdet. Skäl till varför avtalsprincipen 
vann över traditionsprincipen i detta skede kan ha varit att den var mer lättbegriplig.15  
 
När 1734 års lag kom (handelsbalken (1736:0123 2.), HB, och utsökningslag (1877:31), av 
intresse), fanns det inte klart utskrivet vilken princip som skulle gälla. Förarbetsmaterial till 
1734 års lag gav emellertid stöd för en tolkning till fördel för avtalsprincipen enligt 
Göranson.16 Till stöd för denna tolkning pekar Göranson på ett remissvar från Svea Hovrätt 
och argumenterar att tvesaluparagrafen gav skydd för förste köparen gentemot andre köparen 
redan vid avtal.17 Han ger dock ingen vägledning angående om rättspraxis följde det tilltänka 
bruket av avtalsprincipen.  
 
År 1835 kom den första versionen av lösöreköpsförordningen (1835:25 s. 3), LkF. Nu kunde 
lösöreköp genom registrering vara skyddade för köparen mot säljarens borgenärer vid 
utmätning. Syftet med denna lag från 1835 beskrivs i nedanstående avsnittet, 2.2.3 
Traditionsprincipens syfte. Dock gav lagen inte ett önskat resultat och därför kom en ny LkF 
1845.  
 
I 1845 års LkF stärktes kravet på publicitet. Publicitetskravet utmärkte sig nu genom att vara 
synnerligen strängt. Dels skulle köpehandlingen proklameras från predikstolen i säljarens 
stadskyrka, dels registreras hos olika myndigheter beroende på var säljaren bodde.18 En 
domare kunde bestrida äktheten av handlingen under domstolsprövning, och på så sätt fanns 
möjligheten att komma åt de som registrerade lösöre för att undanhålla dem från 
borgenärerna. Lagen var i grunden ett försök att reglera säkerhetsöverlåtelser som inte var 
pant (vid pant krävdes tradition för skydd mot borgenärerna), för omsättningsköp gällde 
troligen fortfarande avtalsprincipen.19 Lagen reglerade fortfarande bara utmätningssituationer. 
Konkurssituationer omfattades inte av lagen och det var först 1907 som lagen utvidgades till 
att även gälla konkurssituationer. År 1907 infördes dessutom en fördröjning på 30 dagar innan 
registrering enligt LkF blev giltig. Detta krav finns fortfarande kvar i nuvarande lagtext, 3 § 
lagen (1845:50 s. 1) om handel med lösören, som köparen låter i säljarens vård kvarbliva, 
LkL. 
 
Traditionsprincipens slutgiltiga intåg avseende omsättningsköp av lösöre skedde genom NJA 
1925 s 130. I målet försökte Vaxholmsvarvet få separationsrätt till fyra ångvinschar som 
förvärvats, men förvarats av tillverkaren Maritimverken, som sedermera gått i konkurs. HD:s 
domskäl var väldigt sparsamt skrivet: ”[…] enär de av Maritimverken till fullgörande av 
ifrågavarande beställning tillverkade vinscharna vid konkursens början kvarlegat i 
Maritimverkens vård utan att med dem förfarits i enlighet med bestämmelserna i K. F. d. 20 
nov. 1845”. Göranson nämner att en annan, mer tvivelaktig, förklaring till utgången kunde ha 
varit avsaknaden av individualiseringsåtgärder.20  
 
Behovet av tradition vid omsättningsköp bekräftades därefter av NJA 1975 s 638 och det 
senaste NJA 1997 s 660.21 Lagstödet för traditionsprincipen har sedermera hämtats motsatsvis 

                                                 
15 A.a. s 280 
16 A.a. s 310 ff 
17 A.a. s 284, s 287 f 
18 A.a. s 327 
19 A.a. s 327, se Rodhe, Knut, Handbok i sakrätt, s 208, för argumentering emot en sådan tolkning 
20 Göranson, Traditionsprincipen, s 371 
21 Millqvist, Sakrättens grunder, s 104 
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från LkL, men traditionsprincipen skulle dock inte falla i och med ett upphävande av LkL då 
det nu kan anses fastslaget av HD i till exempel NJA 1997 s 660.22

 
2.2.2 Traditionsprincipen i dagens samhälle 
Trots att traditionsprincipen är fast förankrad inom sakrätten är den inte allenarådande. 
Registrering kan ersätta tradition och i vissa fall gäller avtalsprincipen istället för 
traditionsprincipen (dessa två alternativa sakrättsliga moment beskrivs närmare längre fram i 
arbetet, 2.3 Registrering, 2.4 Avtalsprincipen). I 4 kap. 18 § utsökningsbalken (1981:774), 
UB, finns det en presumtionsregel som säger att påträffad lös egendom hos gäldenären skall 
presumeras tillhöra honom. Eftersom det nu presumeras att lös egendom hos gäldenären 
tillhör honom är det viktigt för borgenären att i vissa fall tradera föremålet för att undvika 
denna presumtionsregel.  
 
Typfallen för traditionskravet är när köparen vill ha skydd mot singularsuccession, vid 
godtrosförvärv eller dubbelöverlåtelse. I dagsläget gäller tradition dock bara vid köp i 
köplagens (1990:931), KöpL, mening. Konsumentköp är undantagna då ny lagstiftning infört 
avtalsprincipen för dessa (se Konsumentköplagen (1990:932) 49 §, KKL). Det går dock att 
undvika traditionskravet genom en registrering enligt LkL.  
 
När det gäller omsättningsskyddet, till exempel tvesala, ger tradition av lösöret i förening med 
god tro ett skydd mot den andra köparen. Om A säljer en traktor till först B och sen till C (alla 
tre är näringsidkare) är B skyddad mot C genom avtalsprincipen om traktorn ej traderas, HB 1 
kap. 5 §. Om C hinner tradera traktorn och är i god tro (C måste vara i god tro vid själva 
avtalsslutet men även vid besittningsövergången23) blir han dock ägaren. B kan emellertid 
begagna sig av lösenrätt för att återfå äganderätten till traktorn, lag (1986:796) om 
godtrosförvärv av lösöre 5 §. Ett ytterligare fall är då B registrerat köpet, han kan då bli 
skyddad mot en eventuell tradering av traktorn genom att påvisa C:s onda tro.24  
 
En annan form av tradition existerar också. Den kallas korthandstradition och inträffar när 
köparen köper en sak som redan finns i köparens besittning, till exempel en hyrd dator som 
står hemma hos köparen. Datorn är då redan traderad och köparen får skydd mot säljarens 
borgenärer genom avtalet.25

 
En omtvistad fråga är när tradition egentligen skett. Krävs det att köparen fått saken i sin 
besittning eller räcker det med att säljarens rådighet över saken är avskuren? Ser man på 
utformningen av några av paragraferna som innehåller traditionskrav, till exempel 22 § lagen 
(1936:81) om skuldebrev, finns en tendens till att kravet är fysisk besittning för förvärvaren.26 
Doktrinen har dock argumenterat för att rådighetsavskärande åtgärder av lösöret bör räcka för 
att tradition skall ha skett.27 I NJA 1998 s 379 godtog HD rådighetsavskärandet som en giltig 
tradition då konkursboet i målet avskurits från rådigheten över ett par borrar och diverse andra 
maskiner. Då detta rådighetsavskärande skett en längre tid efter konkursutbrottet kritiserades 
domen av Lindskog, som tyckte att fallet var brutalt felbedömt. Han ansåg att fallet handlat 
                                                 
22 A.a. s 117 
23 Rodhe, Handbok i sakrätt, s 50 
24 Håstad, Sakrätt avseende lös egendom, s 85, se dock NJA 1958 s 117 för argumentation från HD att 
registrering inte ersätter ett besittningstagande vid god tro 
25 Håstad, Sakrätt avseende lös egendom, s 221 
26 Myrdal, Staffan, Borgenärsskyddet, s 82 
27 Millqvist, Sakrättens grunder, s 107, Myrdal, Borgenärsskyddet, s 282, Rodhe, Handbok i sakrätt, s 210, 
Helander, Bo, Kreditsäkerhet i lös egendom, s 435, Håstad, Sakrätt avseende lös egendom, s 209 ff 
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om sakrättsligt skydd när det borde ha behandlat frågan utifall konkursboet övergett 
(abandonerat) maskinerna, och han menade också att HD missat att uppmärksamma frågan 
om att sakrättsligt skydd skall knytas till en viss kritisk punkt vid konkurs.28  
 
Frågan om parternas avsikt har betydelse för tradition har också diskuterats. I NJA 1975 s 
638, även kallat husvagnsfallet, förlorade en köpare sin husvagn efter att låtit den stå kvar hos 
säljaren som sedan blivit utsatt för utmätning. Det är svårt att avgöra om HD trodde att köpet 
varit ett försök att undandra egendom från eventuell utmätning, men både majoriteten och 
minoriteten av JustR:en i målet, tog avsikten med köpet i beaktande.29 Det är dock oklart hur 
stor vikt en viljeförklaring ska ges. Göranson argumenterar för att viljeförklaringen skall ingå 
som ett rekvisit för om tradition skett, dock skall rekvisitet användas försiktigt.30 Har man 
uppvisat en uppenbar ovilja till att ta saken i besittning skall alltså tradition inte ha skett. 
 
Tidigare i praxis har det även funnits ett krav på publicitet i och med traderandet.31 Det är 
dock ej klarlagt i vilken utsträckning publicitetskravet fortfarande har väsentlig betydelse. 
Myrdal anser att kravet nuförtiden är släppt.32 I NJA 2000 s 88 förde inte HD något direkt 
resonemang angående publicitetskravet, men JustR Svensson sade i ett tillägg att det i vissa 
fall kunde ha betydelse. Främst i små aktiebolag som ägs av en enda person där tillgångarna i 
bolaget kan sammanblandas med den privata egendom om inte köpet bereds publicitet. 
 
En motvilja att från HD:s sida att frångå traditionsprincipen kan ses i NJA 1997 s 660 där HD 
ansåg att detta skulle ankomma på lagstiftaren att göra. HD menade att traditionsprincipen var 
så fast förankrad i svensk rätt att den varken helt eller delvis kunde överges utan stöd av lag. 
Resonemanget var dock underligt enligt Håstad, då HD 11 år tidigare frångått tradition 
gällande exekutiv auktion.33

 
Tradition ger dock inte något absolut skydd för köparen mot säljarens borgenärer. Om 
köparen egenmäktigt tar saken i sin besittning är det inte säkert att han får borgenärsskydd.34 
Vidare får inte köparen skydd mot säljarens borgenärer vid en skentransaktion, utan då kan 
återvinning ske enligt KonkL 4 kap. I KonkL 4 kap. 5 § finns stadgandet om en generell regel 
när återvinning kan ske, och i 6-13 §§ finns specifika fall. Det viktiga är att återvinning kan 
ske om någon borgenär gynnats före någon annan borgenär.  
 
2.2.3 Traditionsprincipens syfte 
Traditionsprincipen har motiverats med ett flertal syften. Flera av syftena kan dock möjligen 
anses föråldrade och kanske inte i överensstämmelse med dagens samhällsvärderingar. Under 
denna rubrik skall dock inte syftena skärskådas utan det blir en mer överskådlig översikt av 
vilka syften som finns, argumentation om syftena kommer istället att ske under rubriken  
4. Analys.  
 
Det övergripande syftet med traditionskravet som ofta nämns i doktrinen och praxis är 
förhindrandet av borgenärsbedrägerier. Ett annat viktigt syfte, som nuförtiden fått mer 
genomslag, är främjandet av omsättning. Andra intressanta syften som berörs och kritiseras i 

                                                 
28 Lindskog, Stefan, Högsta domstolen och den kommersiella rätten,  JT 2002/03 s 78 not 37 
29 Millqvist, Sakrättens grunder, s 109 f 
30 Göranson, Traditionsprincipen, s 487 
31 Se till exempel NJA 1956 s 485 
32 Myrdal, Borgenärsskyddet, s 108 
33 Håstad, Torgny, Supplement 2004 till sakrätt avseende lös egendom sjätte upplagan 1996, s 19 
34 Millqvist, Sakrättens grunder, s 111 
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doktrinen är publicitet, förhindrandet av ett ensidigt gynnande av en borgenär och att tradition 
håller nere antalet tvister då det är ett enkelt och lättförstått sakrättsligt moment.35 
Traditionskravet gör dessutom att man slipper skilja omsättningsköp från förtäckta pantavtal 
(säkerhetsöverlåtelse) vilket Håstad anser vara ett viktigt syfte.36

 
Förhindrandet av borgenärsbedrägerier skall nog ses som det primära syftet.37 Historiskt sett 
är det också skälet till skapandet av LkF, som sedermera motsatsvis gav upphov till 
traditionsprincipen. LkF tillkom som ett svar på det ökade användandet av formlösa 
säkerhetsöverlåtelser under 1800-talets början. Dock fick lagen inte önskad effekt, utan 
istället ökade säkerhetsöverlåtelserna då dessa nu fick skydd mot borgenärerna via LkF:s 
registrering.38  
 
Vid sidan av ovan nämnda syfte finns även ett annat syfte. Det är att underlätta för handeln 
genom att skydda omsättningen.39 Att det på senare tid givits mer utrymme till främjandet av 
omsättning ges det indikationer på i praxis. I NJA 1998 s 545 som handlade om gåva av 
andelar i en segelbåt sa HD: ”Å andra sidan får man utgå från att möjlighet till överlåtelse av 
ideell andel i lösöre ofta torde tillgodose ett legitimt syfte som det inte finns anledning att 
motverka”.40. Även NJA 1989 s 705 II ger möjligen stöd för en tankegång förenligt med 
omsättningssyftet.41 En tänkvärd fråga blir nu, om syftena förhindrande av 
borgenärsbedrägerier och främjandet av omsättning, kan samexistera? Bevisligen gör de det i 
viss mån nu, men Myrdal nämner att förhindrandet av borgenärsbedrägerier kanske får ge 
vika till viss del för omsättningssyftet.42

 
2.3 Registrering 
 
2.3.1 Lösöreköpslagen 
Som tidigare nämnts finns vid sidan om tradition även det kungörelse och 
registreringsförfarande som infördes först i LkF 1845. Nu har dock namnet förändrats till 
lösöreköpslagen, i och med en reform som skedde på 1970-talet.43 LkL:s tillämplighet ligger i 
köp av lösöre som förväntas bli kvar i säljarens vård. Beträffande tillämpningsområdet var 
detta länge tämligen oklart om vilka köp som avsågs. Genom NJA 1912 s 156 slogs det fast 
att lagen var tillämplig på säkerhetsöverlåtelser. En utökning av tillämpligheten skedde sedan 
i NJA 1925 s 130, då även omsättningsköpen kom att skyddas genom lagen.44 I och med 
domen blev också LkL den principiella grunden för lagstödet till traditionsprincipen. 
 
Eftersom båda typerna av köp nu täcks av lagen kan köparen i regel alltid använda sig av LkL 
och få borgenärsskydd mot säljarens borgenärer, trots att det förvärvade lösöret blir kvar hos 
säljaren. Lösöret måste dock vara av sådant slag att det täcks av lagen. Det innebär att lösöre 

                                                 
35 Göranson, Traditionsprincipen, s 621 ff, Håstad, Sakrätt avseende lös egendom, s 214 
36 Håstad, Sakrätt avseende lös egendom, s 213 
37 Millqvist, Sakrättens grunder, s 107,  Göranson, Traditionsprincipen, s 638 
38 Göranson, Traditionsprincipen, s 325 f 
39 Myrdal, Borgenärsskyddet, s 39 
40 A.a. s. s 116 
41 Håstad, Sakrätt avseende lös egendom, s 292  
42 Myrdal, Borgenärsskyddet, s 118 
43 Håstad, Sakrätt avseende lös egendom, s 216 
44 Helander, Kreditsäkerhet i lös egendom, s 566 f 
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som är reglerat genom speciallag, såsom t.ex. skepp eller virke gör LkL otillämpbar. Därtill 
måste givetvis formkraven i lagen iakttas. Här ställs det upp ganska omfattande krav i  
LkL 1 §. Det skall bland annat upprättas en bevittnad skriftlig avhandling om de köpta 
varorna. Därefter måste köparen införa en kungörelse om köpet i ortstidningen på den ort där 
säljaren bor. Slutligen är köparen tvungen att inom åtta dagar skicka in avhandlingen och 
bevis på kungörelsen till kronofogdemyndigheten för registrering. Köpet blir likväl inte 
skyddat mot säljarens borgenärer om det inte är tillräcklig specificerat, det måste alltså avse 
bestämt gods och inte generisk45 egendom. Fungibel46 egendom kan dock bli skyddad om den 
är tillräckligt specificerad.47  
 
Om alla dessa krav är uppfyllda blir köpet skyddat mot säljarens borgenärer först 30 dagar 
efter det datum avhandlingen gavs in till kronofogdemyndigheten, LkL 3 §. Det innebär att 
om säljaren under denna väntetid utsätts för utmätning, försätts i konkurs eller påbörjat 
förfarande i enlighet med lagen (1996:764) om företagsrekonstruktion och konkursförfarandet 
inletts, är köparens egendom inte fredad mot andra borgenärer. 
 
Även fast alla dessa krav är uppfyllda och 30 dagar har gått finns ändå en risk för att 
sakrättsligt skydd inte uppkommer eftersom syftet med LkL är att motverka 
borgenärsbedrägerier. En skenöverlåtelse som inte är bindande mellan parterna kan således 
underkännas enligt LkL 4 §. Likaså kan en felaktig registrering innebära att sakrättsligt skydd 
inte kommer till stånd, trots att köparen kan bevisa att det är ett riktigt köp och att 
köpeskillingen har betalats.48  
 
Slutligen bör nämnas att trots att LkL är tillämplig på både omsättningsköp och 
säkerhetsöverlåtelser är den lagen inte längre ett vanligt förekommande alternativ eller 
undantag till traditionsprincipen.49 I den utsträckning LkL brukas verkar användningsområdet 
övervägande vara säkerhetsöverlåtelser.50 Lagens behov för att ge stöd till traditionsprincipen 
är som tidigare nämnts inte heller längre lika klar. I NJA 1997 s 660 gav HD stöd för att 
traditionsprincipen är självständig. 
 
2.3.2 Skepp 
Kring större fartyg rådde förr en viss osäkerhet huruvida det var LkF och traditionsprincipen 
som var gällande eller om det räckte med själva avtalet för ge köparen sakrättsligt skydd. 
Länge antogs traditionsprincipen gälla vid beställning av nya fartyg. Detta förändrades dock 
under 1973 eftersom många andra länder tillämpade avtalsprincipen vid denna typ av 
affärsuppgörelse. Förhållandet sades innebära nackdelar för de svenska varven i den 
internationella konkurrensen. Därför antogs ett inskrivningsförfarande för alla större fartyg.51 
Detta är nu reglerat i sjölagen (1994:1009), SjöL, och där indelas fartygen i två typer, båtar 
och skepp. De som kan bli skyddade genom inskrivningsförfarandet benämns skepp, och 
dessa är minst 12 meter långa och 4 meter breda, SjöL 1 kap. 2 §. Resterande benämns som 
båtar och de behandlas som vanligt lösöre och kräver tradition eller registrering i enlighet med 
LkL.52

                                                 
45 Generisk – en kategori av föremål, till exempel möbler 
46 Fungibel – en viss vara utan individuellt kännetecken som kan bytas mot annan egendom av samma slag, 
 till exempel pengar 
47 Håstad, Sakrätt avseende lös egendom, s 218, se även NJA 1994 s 506 
48 Håstad, Sakrätt avseende lös egendom, s 219 
49 Millqvist, Sakrättens grunder, s 115 
50 SOU 1995:11, Nya konsumentregler, s 142,  Helander, Kreditsäkerhet i lös egendom, s 568 
51 Håstad, Sakrätt avseende lös egendom, s 250 f, Prop 1973:42, Sjöpanträtt och skeppshypotek m.m., s 241 ff 
52 Håstad, Sakrätt avseende lös egendom, s 251, Millqvist, Sakrättens grunder, s 118 
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Förvärv av skepp eller skeppsbyggen skall följaktligen införas i fartygsregistrets skepps- eller 
skeppsbyggnadsdel genom att inskrivning söks hos Sjöfartsverket inom en månad från 
förvärvet, SjöL 2 kap. 4 §. Till skeppsbygget räknas sedan all utrustning och allt material som 
finns på tillverkarens område och som genom märkning eller på annat sätt otvetydigt framgår 
att det tillhör bygget, SjöL 1 kap. 4 §. 
 
En ansökan som avser en säkerhetsöverlåtelse, måste även den få inskrivning för att 
överlåtelsen skall vinna skydd mot säljarens borgenärer. Genom att också 
säkerhetsöverlåtelsen av skeppsegendom kräver tydlig registrering i det offentliga registret, 
har detta ansett vara en ganska ofarlig företeelse för övriga intressenter.53 Överlåtelsen av 
skeppet eller skeppsbygget erhåller alltså sakrättsligt skydd genom att inskrivning söks för 
förvärvet. Skyddet gäller sedan ifrån utgången av den dag som ansökan gjordes,  
SjöL 2 kap. 9 §. Detta kräver likväl att ansökan verkligen leder fram till inskrivning. Om 
ansökan under inskrivningsförloppet avslås innebär det att även det sakrättsliga skyddet 
försvinner, SjöL 2 kap. 12 § 2 st. 
 
I SjöL 3 kap. finns även ett omfattande regelverk kring inteckning av skepp, vilket kan 
användas som alternativ till säkerhetsöverlåtelsen. Genom inteckningen fås en särskild 
förmånsrätt enligt FRL 4 § p. 3. 
 
2.3.3 Luftfartyg 
I fråga om luftfartyg och omsättningsköp av dessa var det ej riktigt klart vilket sakrättsligt 
moment som gällde för borgenärsskydd före 2005. Walin ansåg att tradition var det 
sakrättsliga moment som krävdes för skydd mot säljarens borgenärer.54

 
Det var också oklart om registrering enligt LkL kunde skydda köparen från säljarens 
borgenärer vid omsättningsköp. Det sades emellertid i SOU 1994:120 att LkL var tillämpbar 
och att tradition var det sakrättsliga moment som krävdes för skydd mot säljarens 
borgenärer.55 Även Håstad tyckte att var underligt om inte LkL kunde användas vid i alla fall 
omsättningsköp.56

 
Även vid säkerhetsöverlåtelse av luftfartyg var rättsläget länge oklart. Om det inte var säkert 
att LkL var användbart för luftfartyg blev det svårt att skydda luftfartyget mot eventuella 
borgenärer. Walin ansåg emellertid att säkerhetsöverlåtelse för luftfartyg inte behövdes 
eftersom dessa kunde intecknas.57 Rättsläget var dock såpass osäkert att vid sale and lease 
back-affärer med utländska intressenter omregistrerades luftfartyget till Danmark eller Norge, 
där de blev sakrättsligt skyddade genom avtalet.58  
 
Redan 1976, SOU 1976:70, fanns det ett förslag att registrering liknande den som fanns för 
skepp även skulle införas för luftfartyg. Men ingen lagstiftning realiserades i samband med 
det förslaget. År 1996 inleddes en utredning om en eventuell ändring för den rådande 
regleringen beträffande luftfartyg. Den utredningen utmynnade slutligen i prop. 2003/04:27 
rättigheter i luftfartyg. I propositionen beskrevs problemen med den gällande regleringen för 
                                                 
53 Helander, Kreditsäkerhet i lös egendom, s 547 
54 Walin, Gösta,  Separationsrätt, s 35 
55 SOU 1994:120, Finansiell leasing av lös egendom, s 168, se även SOU 1995:11, s 138, för stöd för tradition 
56 Håstad, Sakrätt avseende lös egendom, s 251 f 
57 Walin, Gösta,  Separationsrätt, s 35 
58 SOU 1994:120 s 169 
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luftfartyg. För det första handlade det om gigantiska belopp på flera miljarder vid köp av 
luftfartyg och därför behövdes ett väl utvecklat finansieringssystem. För det andra ville man 
undvika den utomlandsregistrering som förekom vid sale and lease back-affärer. Det ansågs 
icke önskvärt att aktörerna inom flygbranschen skulle behöva vända sig till utlandet för att 
uppnå sakrättsligt skydd vid till exempel sale and lease back. Vid ett eventuellt krig eller en 
kris är det också viktigt att ha svenskregistrerade luftfartyg eftersom det är endast de 
svenskregistrerade luftfartyg som får tas i anspråk vid dessa händelser.59 Förslaget i 
propositionen blev därför att sakrättsskydd för luftfartyg skulle uppnås via registrering 
liknande den för skepp. Den första april 2005 trädde denna lagstiftning i kraft. 
 
Det är också värt att nämna att inteckning av luftfartyg kan ske. Detta ger i princip samma 
förmånsrätt som gäller för skepp, det vill säga särskild förmånsrätt, och således inte 
separationsrätt till egendomen. 
 
2.4 Avtalsprincipen 
 
2.4.1 Konsumentköplagen 49 § 
Den 1 juli 2002 infördes en ny paragraf i KKL, vilket innebar att ett avsteg togs från 
traditionsprincipen vid konsumentköp till förmån för avtalsprincipen. Början på denna 
utveckling skedde 1987 genom en riksdagsmotion som förespråkade en utredning angående 
det sakrättsliga skyddet mot säljarens borgenär. I motionen kunde bland annat läsas att kravet 
på tradition var orättvist och omodernt, inte minst för konsumenter.60 Resultatet av 
utredningen som följde av motionen presenterades i SOU 1995:11.  
 
I utredningen redovisades att konsumenter i allmänhet inte var medvetna om traditionskravet. 
På grund av detta lämnade många kvar varor hos säljaren eftersom de utgått från att de vore 
berättigade till egendomen efter erlagd betalning.61 Det hade därför förekommit i begränsad 
utsträckning att konsumenter som lämnat kvar den köpta och betalade varan hos säljaren, lidit 
förlust när säljaren kommit på obestånd och varan tagits i anspråk av dennes borgenärer. 
Förfarandet i LkL användes därtill sällan på omsättningsköp, och i princip aldrig på 
konsumentköp.62 I utredningen konstaterades att en uppdatering av detta förfarande skulle 
förenkla för konsumenten, men ändå medföra besvär och kostnader. Konsumenter tog 
vanligtvis varan i besittning ganska kort tid efter köpet, varför en registrering ansågs som 
överflödig. Registreringen skulle dessutom innebära att myndighetens 
handläggningskostnader för ärendet åsamkade extra kostnader för konsumenten. En möjlighet 
menades vara att säljaren ensam skulle åläggas ansvaret för en registrering.63 Vidare visade 
utredningen på att avtalsprincipen tillämpades i vissa andra länder, till exempel Norge, 
Finland och Danmark, vilket innebar att avtalet gav sakrättsligt skydd, i alla fall rörande 
omsättningsköp.64  
 
Mot bakgrund av ovan nämnda gjordes sedan en avvägning mellan för- och nackdelar 
gällande traditions- och avtalsprincipen, varpå den senare principen ansågs mest lämplig för 
konsumentköp.65 Som främsta nackdel mot införandet av avtalsprincipen framfördes att 
                                                 
59 Prop 2003/04:27, Rättigheter i luftfartyg, s 52 
60 Norin, Anders, Traditionsprincipen i förändring?, Ny Juridik 2003:1, s 24 
61 SOU 1995:11, s 143 
62 A.a. s 141 
63 A.a. s 143 f 
64 A.a. s 139 
65 A.a. s 147 
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antalet skenöverlåtelser skulle öka något. Trots detta var utredningen positiv till även en 
allmän övergång till avtalsprincipen inom köprätten.66  
 
Utredningens förslag om att övergå till avtalsprincipen för konsumentköp tillstyrktes av 
regeringen i prop. 2001/02:134. Resultatet blev KKL 49 § och i den framgår det att köp enligt 
KKL skall gälla mot säljarens borgenärer i och med avtalet. Det innebär för det första att 
paragrafen bara är tillämplig då näringsidkare säljer till en konsument, KKL 1 §. Mellan två 
privatpersoner gäller alltså fortfarande tradition eller LkL. KKL 49 § är därtill skriven 
huvudsakligen för omsättningsköp. Det framgår inte direkt av lagen men indirekt av 
utredningen där det sägs att ”Rättsligt sett är säkerhetsöverlåtelse alltså en oönskad 
företeelse, som inte bör understödjas av lagstiftaren”.67 Det innebär att det måste skiljas på 
omsättningsköp och säkerhetsöverlåtelse för konsumentköp. 
 
I majoriteten av konsumentköpen där KKL 49 § är tillämplig krävs det följaktligen inte längre 
tradition av varan för att skydd mot säljarens borgenärer skall gälla. Det viktiga är att det 
träffats ett bindande köpeavtal. Därtill måste köpet avse bestämd egendom. Avser det inte 
bestämd egendom måste varan märkas, avskiljas, noteras i bokföringen eller annan åtgärd 
vidtas för att det skall framgå att varan tillhör köparen. Det räcker om denna individualisering 
av varan sker genom säljarens försorg.68 Detta kan dock leda till vissa problem anser 
Henriksson och visar med ett exempel. Näringsidkare C säljer TV-apparater till 
konsumenterna A och B som båda betalar i förskott och därefter tillfälligt lämnar kvar TV-
apparaterna hos C. C märker sedan A:s TV men glömmer att märka B:s TV. När C därpå 
olyckligtvis går i konkurs, har A separationsrätt till sin tv, men B en oprioriterad fordran i 
konkursen.69 Avtalsprincipen i KKL skyddar alltså inte direkt i och med avtalet, utan först 
efter individualisering av egendomen. 
 
Individualiseringen kan dock bli utan betydelse. Problemet uppstår i och med att 
traditionsprincipen gäller mellan näringsidkare och avtalsprincipen gäller mellan konsument 
och näringsidkare. Antag att konsument A har köpt och betalt en vara ifrån detaljist B. B har 
inte varan i lager och måste beställa hem den ifrån grossist C. Varan förutsätts vara 
individualiserad för både A:s köp och  B:s köp. B går sedan i konkurs innan grossist C 
levererat varan. Enda chansen för A att få separationsrätt för varan i B:s konkurs är om varan 
finns i B:s besittning eller om B erlagt full betalning för varan till C. I detta fall har C 
emellertid kvar varan och därtill inte erhållit någon betalning ifrån B, C har därför ingen 
skyldighet att lämna ut varan till B. A kommer alltså att få en oprioriterad fordran i B:s 
konkurs.70 Dilemmat har belysts i Stockholms TR, mål K 6422-03, där en konsument inte fick 
separationsrätt till ett bord som fanns kvar hos grossisten efter att detaljisten gått i konkurs. 
Fallet fick dessutom inte prövningstillstånd i Svea HovR och HD fastställde HovR:ns beslut. 
Problemet kvarstår alltså i praktiken. 
 
Slutligen kan nämnas att regeringen inte ansett det nödvändigt att införa speciella regler för 
återvinning och utmätning beträffande konsumentköp.71 Det regler som presenterats tidigare 
under 2.2.2 Traditionsprincipen i dagens samhälle gäller således även här. I SOU 1995:11 
anfördes dock att återvinningsfristerna avseende överlåtelse i och med införandet av 

                                                 
66 A.a. s 176 
67 A.a. s 170 
68 Prop 2001/02:134, Ändringar i konsumentköplagen, s 77 
69 Henriksson, Per, Den dynamiska sakrättens syften,  JT 2003/04 s 805 
70 SOU 1995:11, s 178 
71 Prop 2001/02:134, s 78 
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avtalsprincipen borde vara hårdare.72Göranson har dessutom framfört att avtalsprincipen 
borde omfattas av strängare beviskrav för köparen för att motverka skentransaktioner. 
Köparens behov av egendomen och förvärvsförmåga är två aspekter som kan synas vid en 
eventuell skentransaktion.73

 
2.4.2 Exekutiv auktion 
Beträffande försäljning av lösöre på exekutiv auktion har HD funnit skäl för att detta inte bör 
omfattas av traditionsprincipen, utan att avtalet i sig bör räcka. Detta skedde genom 
avgörandet i rättsfallet NJA 1985 s 159. I det fallet hade sonen till utmätningsgäldenären ropat 
in en överhängande del av inventarierna som såldes på auktionen. En del av dessa lämnades 
sedan i tillfälligt förvar hos fadern genom ett skriftligt låneavtal dem emellan. Några månader 
senare utmättes dessa saker på nytt för faderns andra skulder. HD ansåg dock att sonen genom 
själv inköpet av dessa saker fått borgenärsskydd och att sakerna därför blivit skyddade från en 
ny utmätning för faderns skulder. Det anfördes i domskälen att vid exekutiv auktion fanns inte 
samma krav på tradition för att skapa klarhet om rättsläget för att försvåra skentransaktioner. 
Det offentliga förfarandet som en sådan auktion innebar tillvaratog redan skyddet mot 
skentransaktioner. Vidare ansåg HD att traditionskravet för lösöre endast grundades på en 
motsatstolkning av LkL och det vore opraktiskt att tillämpa denna vid exekutiv auktion eller 
när utmätt egendom såldes under hand. 
 
2.4.3 Märkning av virke 
En ytterligare variant av avtalsprincipen finns i lagen (1944:302) om köpares rätt till märkt 
virke. Lagen har kommit till för att avhjälpa de problem som uppstod inom virkesmarknaden 
förr i tiden. Virket betalades ofta i förväg och låg sedan kvar hos säljaren en längre tid efter 
köpet på grund av svårigheter med transport och andra omständigheter såsom besvär att 
avgöra när besittningsövergång skett. Förfarandet som dåvarande LkF ställde upp för att ge 
köparen skydd mot säljarens borgenärer, att upprätta en skriftlig handling om köpet och ge 
handling publicitet, ansågs praktiskt omöjligt för virkesköpare att använda sig av.74 Genom 
speciallagstiftningen har det uppkommit sakrättsligt skydd vid märkningen. I den mån 
säkerhetsöverlåtelser förekom vid virkeshandel skulle lagen även anses skydda dessa.75 Ved 
eller annat virke som är kvar i säljarens vård får inte tas i anspråk för betalning av säljarens 
skulder, om virket blivit tydligt märkt för köparens räkning och det vid köp av sådant virke är 
brukligt att genom märkning ange vad som tillkommer köparen. Lagen synes inte utesluta att 
separationsrätt för köparen kan uppkomma genom själva besittningstagandet även om virket 
inte är märkt.76

 
Härmed är dock inte sagt att allt virke skyddas av lagen, utan det är avverkat timmer som 
avses.77 Lagen kan inte heller tillämpas analogt på annan lös eller fast egendom. Därför har 
det ingen betydelse huruvida växande träd har märkts eller inte eftersom de inte får 
sakrättsligt skydd genom denna lag.78 Avseende märkningen är det tillräckligt att virket har 
blivit individualiserat på något sätt så att det framgår att det är någon annan än säljaren som 
äger det. Det krävs dock inte att virket skall vara märkt med något speciellt märke som 

                                                 
72 SOU 1995:11, s 179 
73 Göranson, Traditionsprincipen, s 635 
74 Prop 1944:201, Angående lag om köparens rätt till märkt virke, s 18 
75 A.a. s 45 
76 Walin, Separationsrätt, s 25 
77 Prop 1944:201, s 19 
78 Millqvist, Sakrättens grunder, s 131 
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köparen har ensamrätt på eller att märkningen skall inregistreras hos någon offentlig 
myndighet. Det borde till och med räcka med huggmärken från yxa.79

 
Beträffande det sista rekvisitet i lagen – om vad som anses brukligt – krävs det att det skall 
föreligga en klar sedvana att märka det försålda virket på det sätt som skett. Här har HD varit 
restriktiva i sin tolkning och ansett att om både säljaren och köparen är näringsidkare, måste 
sedvanan vara accepterad i den grad att det kan betecknas som handelsbruk. I fallet NJA 1980 
s 740 hade Göteborgs och Bohus läns landsting beställt behandlat virke av Aktiebolaget 
Skruvseruds Såg & Trä. Bolaget gick emellertid i konkurs varpå landstinget ville ha 
borgenärsskydd för sitt virke eftersom det var märkt och individualiserat från övrigt virke som 
fanns hos bolaget. HD prövade frågan och konstaterade att syftet med lagen med hänsyn till 
förarbetsuttalandena i prop. 1944:201 har varit att skydda oförädlat virke som tvingats ligga 
kvar hos säljaren. Vidare märktes oförädlat virke i praktiken alltid vid tiden för lagens 
tillkomst. HD sade att med hänsyn till lagens bakgrund bör den endast tillämpas på sådana 
typer av köp där det föreligger en fast och utbredd sedvana att genom märkning ange vad som 
tillkommer köparen. Om båda parter därtill var köpmän, måste sedvanan ha sådana hög 
ställning att den kan benämns som handelsbruk. I det här fallet ansåg inte HD att någon 
sedvana av detta slag fanns för märkning av behandlat virke, och ogillade landstingets 
käromål. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
79 Prop 1944:201, s 20 f , Walin, Separationsrätt, s 26 
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3 Typfall 
 
3.1 Inledning 
Typfallen som nedanför kommer diskuteras baseras i viss mån på vad Teknikföretagen tycker 
är problematiska områden. Dessa typfall är varor i lager hos underleverantör, utrustning under 
tillverkning och specialverktyg hos underleverantör.80 Därutöver kommer vi även att ta upp 
ett fall om säkerhetsöverlåtelse. Diskussionen om traditionskravet vid dessa typfall förs dock 
utifrån, tillsammans med informationen från Teknikföretagen, de källor som tidigare nämnts i 
arbetet. Att basera arbetet enbart på informationen från Teknikföretagen skulle resultera i en 
väldigt vinklad syn och vi har varit i högsta grad medvetna om det. Därmed inte sagt att all 
information ifrån Teknikföretagen skulle vara vinklad.  
 
Ett viktigt skäl för att Teknikföretagen vill ha en övergång till avtalsprincipen, är att de anser 
att många näringsidkare inte känner till traditionskravet.81 Det här resonemanget får även 
delvis stöd i litteraturen. Millqvist skriver att ett kännetecken för omsättningsköp är att 
parterna sällan känner till att kvarlämnat lösöre måste registreras i enlighet med LkL för att 
köparen skall få skydd mot säljarens borgenärer.82 Detta argument kommer givetvis att 
beaktas i de typfall som rör omsättningsköp. 
 
3.2 Varor i lager hos underleverantör  
 
3.2.1 Borgenärsskydd i praktiken 
När en näringsidkare handlar med varor som till exempel kontinuerligt måste beställas och 
levereras av en och samma leverantör uppstår en praktisk fördel med att låta leverantören 
kvarhålla en del av de beställda varorna i lager hos sig. Efter ett långvarigt samarbete mellan 
köpare och leverantör kan det även finnas behov från köparens sida att säkerställa att 
leverantören inte binder upp alldeles för mycket kapital i egna färdigtillverkade varor, till 
exempel osålda varor i lager. Stödköp från köparen i detta läge, givetvis av varor köparen har 
intresse av i sin fortsatta verksamhet, kan då vara ett alternativ för att kunna behålla den goda 
affärsrelation som skapats dem emellan. Det kan möjligtvis uppstå vissa besvär och kostnader 
om köparen är tvungen att börja förhandla med en ny leverantör, och fördelen med att i förväg 
veta vilken kvalité varorna kommer att hålla försvinner. Det finns även ett behov av en viss 
lagerhållning när det handlar om komponenter som har lång leveranstid eller komponenter 
som riskerar att försvinna från marknaden. Fördelen med att då köpa upp större delen av 
leverantörens lager är att köparen kan undvika kostsamma produktionsstopp eftersom 
komponenten har en lång leveranstid. Köparen kan på så sätt skapa en buffert med redan 
färdiga komponenter i väntan på att nya tillverkas. 
 
Givetvis kan frågan om vem som ska bära kostnaden för lagerhållningen diskuteras. Störst 
kostnad skulle nog uppstå om köparen tvingades till att ha ett eget lager, jämfört med 
leverantörens möjlighet att ta ut ett lite högre pris på varje komponent för att kunna finansiera 

                                                 
80 Opublicerat material från Teknikföretagen: Kriström, Bengt, Problem för industrin vid tillämpning av 
traditionsprincipen 2003, Knutsson, Anders, Traditionsprincipen eller avtalsprincipen vid köp av lös egendom 
2004 
81 Kriström, Bengt, En återgång till avtalsprincipen? Replik på Dag Mattssons artikel i SvJT nr 3/05, SvJT 2005 
s 1113 
82 Millqvist, Sakrättens grunder,  s 116 
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förvarandet av komponenterna hos sig. Leverantören torde dessutom redan från början ha 
räknat med att ha ett visst lagerutrymme för lagring av sina egentillverkade varor. 
 
För att köparen skall kunna skydda sig mot leverantörens borgenärer vid utmätning och 
konkurs krävs således tradition eller registrering enligt LkL. Användandet av tradition är ej 
lämpligt då det just handlar om undvikandet av att ta emot varorna och lagra dem hos 
leverantören. För skydd mot leverantörens borgenärer får då registreringsförfarandet enligt 
LkL användas. 
 
3.2.2 Diskussion om alternativa sakrättsmoment 
Köp av varor i lager hos underleverantör är en form av överlåtelse som skulle kunna fylla 
flera funktioner. Dels får köparen den vara han vill ha, dels slipper underleverantören binda 
upp kapital i liggande varor. Det kan även fungera som en säkerhetsbuffert för köparen. Ett 
exempel går att hämta från hur virke hanterades förr och från diskussionen innan tillkomsten 
av lagen om köpares rätt till märkt virke. Som vi redan nämnt förekom det i stor utsträckning 
att virke lämnades kvar hos säljaren efter ett köp och att LkL inte ansågs vara praktiskt 
användbar vid dessa transaktioner. Det finns visserligen vissa skillnader i handel med virke 
och till exempel massproducerade elektroniska komponenter, men generellt borde problemet 
med användandet av LkL på kvarlämnat virke och elektroniska komponenter vara densamma 
(det ska dock påpekas att virkesindustrin är en mycket viktig och stor gren inom svenskt 
näringsliv, vilket troligen var ett viktigt skäl till varför handel med virke fick en egen lag).  
 
Virke är ett icke generiskt bestämt gods, vilket även 10000 elektronikkomponenter kan vara. 
Detta gör att det blir svårt att uppfylla de krav som användandet av LkL ställer upp för att 
skydd skall uppstå gentemot leverantörens borgenärer, eftersom köpet endast blir skyddat om 
det är tillräckligt specificerat. Detta är givetvis ett problem, då säkerligen många köp av varor 
i lager hos leverantören är massproducerade komponenter som är identiska. Ännu ett problem 
finns i och med behovet av att komponenterna måste särskiljas och inte får sammanblandas 
med leverantörens eller med andra borgenärers egendom i lagret. Om 10000 
elektronikkomponenter är att anse som fungibel egendom kan egendomen sammanblandas 
med annan egendom hos leverantören som lagerhåller komponenterna, och samägande skulle 
i så fall uppstå enligt NJA 1994 s 506. I målet handlade det om spannmål, vilket med pengar 
och till exempel olja brukar benämnas som fungibel egendom. Det är dock tveksamt om 
10000 elektronikkomponenter kan utgöra fungibel egendom. Troligen krävs ett avskiljande 
för dessa komponenter gentemot leverantörens övriga lager för att separationsrätt skall uppstå 
för köparen. 
 
Hur viktigt är det då att denna handelsmodell – varor i lager hos underleverantör – skall få 
kunna fungera, och vilka alternativa sakrättsliga moment för skydd för köparen mot säljarens 
borgenärer vid konkurs eller utmätning kan komma i fråga? I vilken utsträckning denna 
handelsmodell används idag är svårt att säga. Gissningsvis är det en försvinnande liten 
användning eftersom möjligheten till sakrättsligt skydd för köparen mot leverantörens 
borgenärer vid en eventuell konkurs är närmast obefintlig. Alternativt används det i en större 
utsträckning om näringsidkarna är omedvetna om de sakrättsliga reglerna på området och de 
antar att det är avtalsprincipen som gäller. Problemet belyses under 3.3 Utrustning under 
tillverkning. Det är dock klart att denna handelsmodell både gynnar köpare och säljare, och 
någon större nackdel för andra borgenärer kan inte upptäckas. Detta då deras varor i lager 
också skulle ha samma skyddsvärde. 
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Som redan nämnts har tradition föga användbarhet när en köpare vill förvara köpta varor hos 
leverantören. Att registrera enligt LkL medför, som redan redogjorts för, vissa svårigheter. 
Det kan även argumenteras för att 30 dagar är en för lång tid innan sakrättsligt skydd inträder 
för köparen gentemot säljarens borgenärer. Chansen finns att säljaren innan 30 dagar gått har 
tillgodogjort sig en viss del av det köpta lagret. Vid en övergång till att avtalet skall utgöra det 
sakrättsliga moment som krävs för köparens skydd mot säljarens borgenärer finns risken för 
ökat antal skentransaktioner. Det är mycket möjligt att detta skulle ske men det är tveksamt 
om ökningen skulle bli speciellt stor. Under 4.2 Avtalsprincipen som sakrättsmoment vid  
omsättningsköp diskuteras denna eventuella ökning av skentransaktioner mer utförligt. Ett 
möjligt förslag skulle vara att använda ett modernare register med klart uppställda krav för att 
registrering av ett stort antal likadana föremål skall kunna göras, regler liknande de som redan 
finns i lagen om köpares rätt till märkt virke. 
 
3.3 Utrustning under tillverkning 
 
3.3.1 Borgenärsskydd i praktiken 
Inom industrin är det vanligt förekommande att företag behöver utrustning för ett 
specialområde, och sådan utrustningen är ofta både dyr och särpräglad. Den kan således inte 
fås direkt genom en tradering eftersom utrustningen inte finns i lager, utan den tillverkas först 
efter beställningen. Sådana avtal kan se ut på två sätt, i det första fallet tillhandahåller 
beställaren en betydande del av materialet, KöpL 2 § 1 st. Då är det fråga om ett så kallat 
arbetsbeting (avtal om visst arbetsresultat), vilket ger beställaren separationsrätt till 
egendomen vid tillverkarens utmätning eller konkurs.83 I det andra fallet tillhandahåller inte 
beställaren material, och denna typ av tillverkningsavtal skall diskuteras närmare i följande 
framställning.  
 
Problemet kan närmare beskrivas på följande sätt: Företag A är i behov av en ny maskin och 
beställer en sådan av företag B. Kostnaden för tillverkningen av maskinen är emellertid för 
stor för B att bära om inte A betalar köpet genom delbetalningar. Maskinen kan knappast 
traderas under tillverkningen, varför traditionskravet är helt oanvändbart förrän maskinen är 
färdigbyggd och kan traderas. LkL ger inte heller någon större trygghet för A eftersom 
skyddet inträder först 30 dagar efter registrering. Registreringsförfarandet kan därtill inte 
användas förrän maskinen har nått det stadium i tillverkningen där den kan särskiljas som eget 
lösöre (ej som andel).84

 
A måste således utan direkt sakrättsligt skydd ge ut förskott till B för att maskinen skall kunna 
tillverkas. A vill knappast betala ut större belopp utan någon säkerhet. Eftersom det är i 
praktiken omöjligt att få sakrättsligt skydd i tidigt skede för A i tillverkningsavtalet mot B:s 
borgenärer,  kommer A vända sig till banken för att få säkerhet. Företrädesvis kommer en 
bankgaranti att användas eftersom bankens stabilitet och ekonomiska trygghet har gjort denna 
form av säkerhet fullt accepterad både i Sverige och utomlands.85 A kommer därför att tvinga 
B att uppta en ganska kostsam bankgaranti.  
 
Innebörden av bankgarantin är att banken ställer sig som garant för maskintillverkarens (B) 
förpliktelser gentemot maskinköparen (A). Om tillverkaren inte fullgör sina förpliktelser efter 
vad som är avtalat, har köparen rätt att kräva banken på ersättning på de summor som har 
                                                 
83 Håstad, Sakrätt avseende lös egendom, s 45 
84 Göranson, Traditionsprincipen, s 506 
85 Ingvarsson, Torbjörn, Borgensliknande säkerhetsrätter , s 119 
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delbetalats.86 Bankgarantin för tillverkningsavtal är alltså en borgensliknande säkerhetsrätt. 
Banken tar därför ersättning och kräver säkerhet hos tillverkaren för den utställda garantin.87  
 
Det medför i detta fall att bankgarantin belastar tillverkaren B:s kreditutrymme vilket innebär 
att B får svårt att uppta lån under tiden bankgarantin kvarstår  En del av B:s egendom kommer 
få stå som säkerhet för bankgarantin istället för att kunna används som säkerhet vid 
finansiering. 
 
3.3.2 Diskussion om alternativa sakrättsmoment 
Eftersom traditionsprincipen är uppenbart oanvändbar vid tillverkningsavtal, måste man fråga 
sig om lösningen med bankgaranti verkligen är bra. Bör en privat kostsam lösning krävas för 
att undvika problemet med tradition i detta fall? Skall undvikande av borgenärsbedrägerier 
behöva gå så pass långt att rättstillämpningen hindrar vanliga tillverkningsavtal från att kunna 
få skydd utan behöva använda banken som garant? 
 
Dagens lösning fungerar mindre bra och medför extra administration och kostnader i och med 
bankgarantin. Många företag torde säkert hellre vilja ha separationsrätt till sin individuella 
maskin än återbetalning av pengar. Anledningen till att maskinen beställs från början är 
vanligtvis för att den behövs för företagets produktion. Att då återfå pengar kan leda till 
kostnadsökningar inom den ordinarie produktionen. 
 
Dessutom borde lösningen med banken drabba de minsta företagen hårdast. Bankgarantin 
binder upp deras kreditutrymme under tillverkningen – om de små företagen verkligen har en 
bankgaranti – vilket inte alls är säkert. Som Teknikföretagen anförde är en stor del av 
näringslivet inte bekant med kravet på tradition.88 De agerar redan idag som om avtalet skulle 
gälla för sakrättsligt skydd. Även om dessa uppgifter skulle vara något vinklade, och inte bör 
ges allt för stor betydelse, kan man logiskt anta att de små företagen inte har samma klara 
rättsuppfattning som de stora aktörerna. Det innebär att ett tillverkningsavtal mellan två 
mindre företag kanske inte skulle föranleda att en bankgaranti upptas. Varför skulle en 
bankgaranti behövas om tron ligger i att köpeavtalet ger köparen sakrättsligt skydd mot 
säljarens borgenärer? Om tillverkaren i detta scenario skulle gå i konkurs kommer det drabba 
köparen onödigt hårt eftersom denne varken har separationsrätt eller någon säkerhet från 
banken.  
 
Vilket alternativt sakrättsligt moment som vore bäst i detta fall kan diskuteras. 
Avtalsprincipen torde generellt ha stor fördel vid just tillverkningsavtal, eftersom köpeavtalet 
skyddar köparen mot säljarens borgenärer och därigenom finns det ingen större risk att utge 
förskottsbetalning. Detta är dock inte riktigt sant, eftersom avtalsprincipen kräver 
individualisering av egendomen för att leda till separationsrätt. Således skulle inte en 
övergång till avtalsprincipen heller ge omedelbart skydd. Däremot kan det antas att 
avtalsprincipen skulle ge ett betydligt bättre sakrättsligt skydd för köparen mot säljarens 
borgenärer än idag vid tillverkningsavtal. Men när är då egendomen individualiserad? Här 
skulle en tänkbar lösning vara att egendomen anses tillräckligt individualiserad först när 
själva tillverkningen har startat, alltså inte när bara material har införskaffats. Huruvida 
material som tillhör den pågående tillverkningen men ännu inte använts skulle bli skyddat, är 
en intressant fråga. Om det klart framgår att materialet tillhör egendomen under 
tillverkningen, borde även detta material anses vara individualiserat nog för att infogas i 
                                                 
86 A.a. s 119 
87 A.a. s 121 
88 Kriström  SvJT 2005 s 1113 
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köparens separationsrätt. En liknande lösning finns i SjöL 1 kap. 4 § beträffande 
skeppsbyggen. 

 
Angående registreringen vore det också ett alternativ, fast inte med nuvarande LkL eftersom 
fördröjningen på 30 dagar, och kravet på att varan skall vara i det stadiet att den är att anse 
som ett eget lösöre, gör det svårt att få skydd i ett tidigt skede av tillverkningen. Ett 
modernare registreringsförfarande vore att föredra, dock skulle det dras med liknande 
problem som avtalsprincipen eftersom det krävs att egendomen är individualiserad även här. 
Fördelen som talar för registrering före avtalsprincipen är publiciteten som denna skapar. Det 
framgår då tydligare för en eventuell kreditgivare vilken egendom som verkligen tillhör 
tillverkaren och vilken som tillhör någon annan. Frågan är dock hur stor vikt publiciteten 
väger vid vanliga omsättningsköp för en kreditgivare. Denne borde noggrant gå igenom 
tillverkarens bokföring och tillgångar innan lån beviljas. Om företag A genom 
tillverkningsavtal säljer specialbyggda slipmaskiner till diverse företag, finns det knappast 
anledning för kreditgivaren att anta att just dessa maskiner skulle gå att inteckna. Problem 
skulle dock kunna uppstå för kreditgivaren om det inte klart framgår hos tillverkaren vad som 
är till för intern konsumtion och vad som ska säljas externt. 
 
Sammanfattningsvis kan nämnas att både en modernare registrering eller en övergång till 
avtalsprincipen skulle verka positivt för tillverkningsavtal. En övergång till ett sådant 
sakrättsligt moment skulle emellertid inte helt avskaffa behovet för bankgarantin vid 
tillverkningsavtal. Många stora aktörer skulle säkert av vana och den ekonomiska tryggheten 
som bankgarantin innebär, fortsätta använda sig av banken som garant. Trots detta är en 
förändring av det sakrättsliga momentet att fördra, eftersom det skulle minska behovet av 
bankgarantin, och dessutom gynna de mindre näringsidkarna. 
 
3.4 Specialverktyg hos underleverantör 
 
3.4.1 Borgenärsskydd i praktiken 
Stora företag anlitar i betydande utsträckning underleverantörer för diverse projekt. I sådana 
sammanhang kan underleverantören behöva unika verktyg för det specifika arbetet. Ett dylikt 
verktyg är ofta kostsamt och tar flera månader att producera. Underleverantören låter då 
tillverka eller anskaffa det verktyg som behövs, men beställaren får stå för kostnaden under 
förbehållet att verktyget skall anses tillhöra beställaren. Eftersom verktyget därefter måste 
vara kvar hos underleverantören för att produktionen skall kunna genomföras, uppstår vissa 
problem för beställaren att uppnå sakrättsligt skydd mot leverantörens borgenärer. 
 
Om beställaren kortvarigt hämtar verktyget för att sedan återbära det till underleverantören 
leder detta till ett tveksamt sakrättsligt skydd mot leverantörens borgenärer. I fallet NJA 1975 
s 638 gjordes en tillfällig besittningsövergång av en husvagn, men det räckte inte för att 
tradition skulle anses ha skett. Köparen hade tagit en åktur med husvagnen på släp och 
dessutom låtit vänner sova i husvagnen några nätter, men fick trots allt inte sakrättsskydd mot 
säljarens borgenärer. Beställaren måste därför vidta de åtgärder som föreskrivs i LkL för att 
uppnå skydd. Det innebär att det blir en fördröjning på 30 dagar innan beställarens verktyg 
blir skyddat mot leverantörens borgenärer. 
 
Skulle underleverantören gå i konkurs före det att registreringen går igenom uppstår stora 
merkostnader för beställaren. Först representerar själva verktyget ett väsentligt belopp, men 
problemet är mer omfattande än så. Den främsta kostnaden uppkommer om konkursen medför 
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ett långvarigt produktionsstopp för beställaren.  Kan inte verktyget omedelbart flyttas efter 
underleverantörens konkurs måste ett nytt verktyg anskaffas och det kan, som tidigare 
nämnts, ta flera månader. Beställaren blir alltså i praktiken tvingad att återköpa sitt eget 
verktyg ifrån konkursboet för att undvika längre produktionsstopp. 
 
En viss försiktighet finns därför ofta hos beställaren, och denne bevakar noggrant 
underleverantörens ekonomi. Vid minsta tecken på obestånd hos underleverantören hämtar 
beställaren hem sitt verktyg och använder sig således av tradition som sakrättsmoment. 
 
3.4.2 Diskussion om alternativa sakrättsmoment  
Specialverktygen fyller en viktig funktion i tillverkningsindustrin och måste därför beaktas 
separat från tillverkningsavtal. I grund och botten är även specialverktyget ett 
tillverkningsavtal, men problemet uppstår i detta scenario först efter att verktyget tagits i bruk. 
När det är fråga om specialverktyg är det i praktiken alltid ett stort företag inblandat eftersom 
det rör sig om ansenliga summor pengar. Att föra något längre resonemang om att parterna 
idag utgår från att avtalsprincipen vore gällande, känns inte relevant, då större aktörer 
vanligen har en fungerande inköpsorganisation och därutöver även kanske en bolagsjurist.  
 
Under dessa premisser vet alltså beställaren om vilka sakrättsliga moment som måste vara 
uppfyllda för att få separationsrätten till verktyget. Därmed inte sagt att dagens lösningar är 
enkla att använda. Traditionskravet uppfylls enbart då beställaren hämtar hem verktyget. Om 
beställaren måste hämta hem sitt verktyg vid minsta likviditetsproblem hos underleverantören, 
förlorar leverantören troligen sin viktigaste kund vilket oundvikligen leder till konkurs. En 
konkurs hade kanske kunnat undvikas med ett alternativt sakrättsmoment. Alternativet finns 
delvis redan i och med LkL. Eftersom problemet med specialverktyg ofta uppkommer först 
efter tillverkningen, borde det framstå som en teoretisk lösning att beställaren registrerar 
verktyget under tillverkningen. Verktyget måste dock ha kommit i det skede i processen att 
det kan individualiseras som ett eget lösöre (ej andel) och särskiljas från övriga varor. En 
registrering enligt LkL skulle då ge beställaren skydd mot leverantörens borgenärer när 
verktyget sedan tas i bruk. LkL:s förfarande är emellertid omständligt, men måste vägas mot 
behovet att konstant bevaka underleverantörens ekonomi som behövs annars idag. 
 
Problemet kan alltså till viss del lösas redan med nuvarande regler. En förenkling av 
registreringsförfarande eller en övergång till avtalsprincipen skulle dock underlätta för 
industrin ifråga om specialverktyg. Resonemanget bygger på det som nämndes under 3.3 
Utrustning under tillverkning. 
 
3.5 Sale and lease back 
 
3.5.1 Borgenärsskydd i praktiken 
En vanlig form av säkerhetsöverlåtelse är en så kallade sale and lease back. Den används som 
säkerhetsöverlåtelse inom industrin. Det primära syftet med en sale and lease back-affär är 
lösgörandet av kapital, det vill säga kapitalanskaffning. Bland annat belånar till exempel SJ 
sina lokomotiv och vagnar genom denna metod.89 En sådan säkerhetsöverlåtelse går till på 
följande vis: A önskar utvidga sin verksamhet och behöver således kapital, A kontaktar därför 
finansbolaget B som därefter köper vissa specifika tillgångar i A:s verksamhet, till exempel 
maskiner. Direkt efter att köpeskillingen erlagts hyr sedermera B tillbaka de köpta 

                                                 
89 Millqvist, Sakrättens grunder, s 117 
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tillgångarna till A. Tillgångarna lämnar aldrig A:s omedelbara besittning och A kan fortsätta 
att använda tillgångarna som förut. A får sen betala hyran genom en serie delbetalningar som i 
slutändan sammanlagt blir priset på tillgångarna när B köpte dem, plus viss ränta. Därmed 
tjänar även B pengar på transaktionen. På detta sätt kan även finansbolag försöka skaffa 
säkerhet i kapitalvaror.90 Säkerheten finansbolagen får genom detta förfarande gör att det 
ibland är de som initierar en sale and lease back-affär. En annan tänkbar fördel med 
transaktionen för A och B är möjligheten till vissa skatteavdrag, men rättsläget på området är 
högst osäkert.91

 
För att få separationsrätt till de uthyrda tillgångarna krävs idag att den omfattande 
registreringen enligt LkL gjorts. Detta har slagits fast i fallet NJA 1997 s 660 där en sale and 
lease back av en flytdocka inte ansågs ha vunnit sakrättsligt skydd mot säljarens borgenärer, 
eftersom varken tradering eller registrering enligt LkL gjorts. En tillfällig besittningsövergång 
ger dessutom ett väldigt osäkert skydd, vilket nämndes under rubriken 3.4 Specialverktyg hos 
underleverantör. En sale and lease back-affär, där köparen till exempel använt föremålet i 
några timmar, borde därför inte ge sakrättsligt skydd för köparen mot säljarens borgenärer via 
tradition. Hela meningen med denna form av säkerhetsöverlåtelse är att tillgången så snabbt 
som möjligt, om inte direkt, skall kunna användas av hyrestagaren. Detta utesluter en 
användbarhet av tradition för sale and lease back. 
 
Vid sidan om sale and lease back finns en annan form av kapitalanskaffning, nämligen 
inteckning enligt lag (2003:528) om företagsinteckning, FIL. Denna typ av inteckning söks 
hos Bolagsverket, och alla utom konkursbon kan söka, FIL 1 kap. 5 §. Det åligger alltså inte 
Bolagsverket att undersöka om den sökande är en näringsidkare eller om det belopp som 
inteckning söks för verkligen motsvarar reella värden. Det enda väsentliga att är att det finns 
ett belopp och att den sökande har ett person- eller organisationsnummer, FIL 2 kap. 10 §. Om 
en ansökan sedan blir godkänd hos Bolagsverket erhålls ett företagsinteckningsbrev, FIL 2 
kap. 12 §. I och med detta blir inteckningen också offentlig i företagsinteckningsregistret.92  
 
Säkerheten i inteckningen gäller därefter först då en näringsidkare överlämnar 
företagsinteckningsbrevet till kreditgivaren, FIL 1 kap. 2 §. Innan dess måste dock 
kreditgivaren själv undersöka om kredittagarens inteckning motsvarar de befintliga värdena i 
företaget, och att kredittagaren verkligen är en näringsidkare. Om detta är uppfyllt får 
emellertid inte kreditgivaren någon separationsrätt. Istället fås en allmän förmånsrätt på 55 
procent av värdet av den egendom som återstår efter borgenärer med bättre rätt fått betalt ur 
konkursboet, FRL 11 §. Lagstiftaren har således lagt över en stor risk på kreditgivaren.93  
 
3.5.2 Diskussion om alternativa sakrättsmoment 
Den centrala frågan som först måste diskuteras är vem eller vad som ska ha högst 
skyddsvärde. Ska möjligheten till sale and lease back-affärer ha högsta skyddsvärdet eftersom 
det främjar handel genom att vara ett bra sätt för kapitalanskaffning? Om det har högt 
skyddsvärde skall då till exempel avtalsprincipen råda för skydd för kreditgivaren mot 
kredittagarens andra borgenärer? Eller är det en finansieringsform som skall motarbetas och 
fysisk tradition skall krävas, vilket i sig skulle omöjliggöra sale and lease back. Lagstiftaren 
bör kanske tvinga fram ett mer utbrett användande av företagsinteckning som 
finansieringsform istället för sale and lease back? Finansbolagen vill givetvis att sin 
                                                 
90 Håstad, Sakrätt avseende lös egendom, s 224 
91 se RÅ 1998 ref. 58 I, II, III, RÅ 1994 ref. 104 
92 Se till exempel Näringslivsregistret, www.bolagsverket.se/snr
93 Millqvist, Sakrättens grunder, s 164 
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investering skyddas i bästa möjliga mån mot säljarens borgenärer, och då kan det sakrättsliga 
momentet vara ett kraftfullt styrverktyg för att påverka finansieringsformer i samhället. Det 
förfarande som idag råder, registrering, kan ses som en kompromiss då det ger skydd för 
kreditgivaren mot kredittagarens andra borgenärer, men det först efter minst 30 dagar.  
 
Som exempel kan nämnas det problem som under lång tid fanns med luftfartyg. Som vi 
tidigare nämnt tvingades aktörer inom luftfartygsbranschen att omregistrera luftfartyg till ett 
annat land för att kunna få separationsrätt till luftfartyget redan genom avtalet, innan en sale 
and lease back-affär kunde genomföras. Detta visar på att det fanns, och fortfarande finns, ett 
behov av finansieringsformen sale and lease back trots att inteckning av luftfartyg ger särskild 
förmånsrätt. Det som Walin påstod i boken Separationsrätt94, att ett behov av 
säkerhetsöverlåtelse för luftfartyg inte fanns eftersom dessa kunde intecknas, kan därmed 
ifrågasättas. I och med Prop. 2003/04:27 visade lagstiftaren en vilja att skydda sale and lease 
back som finansieringsform för åtminstone luftfartyg. Visserligen handlade det i 
propositionen om enorma belopp på upp till flera miljarder för ett enskilt luftfartyg, och det på 
grund av detta kunde vara svårt och besvärande för ett bolag att binda upp så mycket kapital i 
ett luftfartyg. Men sale and lease back måste ändå ses som en användbar finansieringsform i 
även mindre kapitalstarka branscher. Sammantaget är det klart att sale and lease back ska ha 
ett ganska högt skyddsvärde. 
 
Det kan antas att kreditgivarna hellre vill ha separationsrätt än förmånsrätt, vilket endast är 
sunt ur ett ekonomiskt perspektiv. Företagsinteckning ger som redan sagt bara allmän 
förmånsrätt i ett konkursbo på 55 procent, medan sale and lease back ger separationsrätt efter 
registrering. Det kan tänka sig vara en nackdel med de 30 dagarna för registrering. Dock 
innehåller företagsinteckningsförfarandet ett traditionsmoment, där företagsinteckningsbrevet 
måste överlämnas till kreditgivaren, vilket innebär extra besvär för de inblandade parterna. 
Att kreditgivaren dessutom har en form av undersökningsplikt gällande om kredittagaren 
verkligen är värd det belopp han vill inteckna gör inte inteckningsförfarandet mer attraktivt. 
Då kreditgivaren får bära en större risk är det logiska att han kommer ta mer betalt för 
inteckningen än för en sale and lease back-affär. Detta gör att företagsinteckning som 
finansieringsform hamnar i ett sämre läge än sale and lease back. Sammanfattningsvis borde 
därför företagsinteckning vara det minst tilltalande alternativet av de två, vare sig lagstiftaren 
tänkt sig det eller ej. 
 
Vilket sakrättsmoment är då lämpligast som skydd för kreditgivaren mot kredittagarens andra 
borgenärer? Det främsta argumentet emot ett införande av avtalsprincipen är att 
skentransaktionerna skulle bli lättare att genomföra och därför öka i antal. Detta kan 
exemplifieras genom följande framställning: näringsidkare A håller på att bli insolvent och gå 
i konkurs. Han får en god vän, näringsidkare B, att genomföra en sale and lease back av en av 
A:s lastbilar till ett underpris eller påhittat köpekontrakt. Eftersom själva avtalet ger 
separationsrätt är nu lastbilen skyddad vid konkursen. B har nu gynnats framför A:s andra 
borgenärer under anspelningen att det handlat om en sale and lease back-affär. Detta är 
givetvis ett förfarande som både lagstiftaren och näringslivet vill undvika.  
 
Det är dock tveksamt om en övergång till avtalsprincipen skulle märkbart öka antalet 
skentransaktioner, då det beskrivna förfarandet är genomförbart även vid registrering, så länge 
konkursen inte sker inom 30 dagar efter registreringen. Registreringsförfarandet har 
emellertid en stor fördel framför avtalsprincipen. Som kreditgivare är det avsevärt lättare att 
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se vilka tillgångar som verkligen tillhör kredittagaren om eventuella säkerhetsöverlåtelser 
registrerats i ett offentligt register. Om avtalsprincipen skulle införas måste kreditgivaren 
ständigt kontrollera kredittagaren, så att dennes kreditvärdighet inte urholkas via sale and 
lease back-affärer som inte fått publicitet eftersom de blivit giltiga genom avtalet. 
Registreringen innebär dessutom att vissa formkrav måste beaktas, vilket ger registreringen en 
bättre legitimitet gentemot avtalsprincipen.  
 
Sammanlagt är det svårt att rekommendera en övergång till avtalsprincipen för sale and lease 
back. Verkningarna av en sådan övergång skulle leda till för långtgående konsekvenser för 
kreditgivarna. Ett förslag de lege ferenda skulle vara att modernisera det nu otidsenliga 
registreringsförfarandet i LkL. Hur en sådan modernisering kan komma att se ut kommer att 
beröras närmare under rubriken 4.3 Registrering som sakrättsmoment vid 
säkerhetsöverlåtelse. 
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4 Analys 
 
4.1 Syftena med tradition 
Vid första anblicken kan traditionskravet verka förnuftigt och lättförståligt. Analyseras det 
djupare finner man emellertid att det första intrycket inte alltid stämmer. Att det till exempel 
är ett lättförstått sakrättsligt moment har vi redan ifrågasatt under 3. Typfall genom att 
diskutera runt den allmänna kännedomen om traditionskravet för näringsidkare. Både 
näringslivet och i viss mån doktrinen har fört fram tvivel om näringsidkare verkligen känner 
till att traditionskravet är det sakrättsmoment som krävs för skydd för köparen mot säljarens 
borgenärer. Om en näringsidkare inte känner till traditionskravet kan detta indirekt bidra till 
fler tvister. När näringsidkaren upptäcker att avtalet inte gav sakrättsligt skydd mot säljarens 
borgenärer är det mycket möjligt att han känner sig lurad och vill driva sitt äganderättskrav i 
domstol.  
 
Som vi nämnt under 2.2.3 Traditionsprincipens syfte, har det tidigare anförts att 
traditionskravet ansetts hålla nere antalet tvister då det är ett enkelt och lättförstått sakrättsligt 
moment. I doktrinen har både Göranson och Håstad kritiserat detta syfte, och vi kan inte annat 
än instämma i den kritiken.95 Traditionskravet har till exempel skapat problematiken med när 
en besittning har övergått. Det är ett problem som inte låter sig lösas på ett enkelt sätt. Om 
man begagnat sig av avtalsprincipen hade denna problematik blivit marginaliserad. Eftersom 
avtalet i sig skulle ha inneburit separationsrätt hade en avancerad argumentation runt 
rådighetsavskärandet inte behövts. Givetvis måste traditionskravet ses med gillande av 
kronofogdemyndigheten och konkursförvaltare då det troligen underlättar deras jobb, men 
man skall ha i åtanke att dessa tillvaratar övriga borgenärers intressen. 
 
Publicitet har anförts som en fördel med traditionskravet. Genom att saken traderats skulle 
detta på ett tydligt och visuellt sätt visa vem saken tillhör. Detta skulle gynna kreditgivare 
som, om traditionskravet vore allenarådande, lätt skulle kunna bedöma kreditvärdigheten hos 
klienten. Det är svårt att acceptera detta argument. Givetvis är inte alla saker hos en 
kredittagare köpta, utan maskiner och annan utrustning kan givetvis vara hyrda eller dylikt. 
Då kan inte en kreditgivare utgå från att allt hos kredittagaren är dennes, även om 
traditionskravet vore absolut. Ett krav på publicitet skulle dessutom uppfyllas lika bra – om 
inte bättre – med ett modernt registerförfarande i ett offentligt register. En intressant aspekt på 
frågan är att det kanske inte är önskvärt att alla transaktioner får publicitet.  
 
Det som länge ansetts som det primära syftet bakom traditionskravet är förhindrandet av 
borgenärsbedrägerier. Detta syfte måste till viss del erkännas utgöra en viktig grund inom 
sakrätten. Det är högst önskvärt att skentransaktioner bekämpas, men frågan är om inte 
användandet av traditionskravet är att överreagera. För det första måste man konstatera att det 
är fullt möjligt att genomföra skentransaktioner trots traditionskravet. Om föremålet för 
skentransaktionen traderats vinner det sakrättsligt skydd för skentransaktören mot säljarens 
borgenärer (återvinning kan dock göras vid konkurs). Att använda registrering för en 
skentransaktion borde vara mindre lockande då det kräver lite planering på grund av 30 
dagars kravet innan registreringen skapar sakrättsligt skydd för registreraren mot säljarens 
borgenärer.  
 

                                                 
95 Göranson, Traditionsprincipen, s 621 ff, Håstad, Sakrätt avseende lös egendom, s 214 
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Jämför man således med ett system där avtalet ger sakrättsligt skydd för köparen mot 
säljarens borgenärer, borde nog påståendet att skentransaktionerna ökar i systemet med avtal 
ha viss substans. Att det blir enklare att genomföra själva sakrättsmomentet vid en 
skentransaktion är helt klart, men det finns andra preventiva åtgärder som tar udden av 
skentransaktionerna. Som exempel kan nämnas det faktum att det är ett brott att genomföra 
sådana skentransaktioner. I Brottsbalken (1962:700) kap. 11 finns således oredlighet mot 
borgenär (1 §), vårdslöshet mot borgenär (3 §) och otillbörligt gynnande av borgenär (4 §).  
 
Det skall också nämnas att ett tungt argument för traditionskravet är att det inte behöver 
skiljas på omsättningsöverlåtelser och säkerhetsöverlåtelse. Visserligen stämmer det 
uttalandet, men frågan är om detta skall räcka för att motivera ett användande av 
traditionskravet? 
 
Vad kan då sägas om syftet förhindrande av ett ensidigt gynnande av en borgenär? Till en 
början är det svårt att se hur traditionskravet skall kunna stävja detta. Problemet är detsamma 
om man använder sig av registrering eller avtalsprincipen. Här är det istället 
återvinningsreglerna som finns till för att motverka detta förfarande. Återvinningsreglerna kan 
givetvis även användas vid registrering och vid en eventuell övergång till avtal som det 
sakrättsmoment som ger köparen skydd mot säljarens borgenärer.  
 
På senare tid är det mest uttalade syftet främjandet av omsättning. Detta är ett syfte som kan 
ingå som del i motverkande av borgenärsbedrägerier. Men det kan också stå på egna ben och 
till med anses utesluta traditionskravet. Hur kan det då ingå i syftet med att motverka 
borgenärsbedrägerier? Som vi ser det måste ett syfte som motverkandet av 
borgenärsbedrägerier automatisk få den konsekvensen att omsättningsmöjligheter åtminstone 
säkras. Om alla näringsidkare vet om att borgenärsbedrägerier är omöjliga eller svåra att 
genomföra, då borde till exempel kreditgivare i större utsträckning vara villiga att göra 
investeringar. Detta i sin tur främjar möjligheten till kapitalanskaffning, som leder till att 
företag etcetera kan växa. Men man kan likväl argumentera åt andra hållet. Traditionskravet 
kan försvåra handel med kravet på att egendomen måste traderas, eftersom det i många fall 
kan vara nära omöjligt att direkt efter köpet tradera ett stort föremål. I detta fall kan 
argumenten falla i favör för avtalsprincipen. Med den finns tryggheten i och med att 
egendomen direkt blir skyddade mot säljarens borgenärer. Omsättningsmöjligheterna skulle 
alltså i det läget klart öka. Att traditionskravet – i någon större utsträckning – skulle hämma 
omsättningsmöjligheterna är svårt att se (se dock diskussionen under 3. Typfall), men det 
finns klart fördelar i denna fråga att hämta i användandet av avtalet vid omsättningsköp som 
sakrättsligt moment för köparens skydd mot säljarens borgenärer.  
 
Tills sist ska nämnas att ett syfte sedan lång tid tillbaka har varit att motverka 
dubbelöverlåtelse. För det här syftet passar tradition bra för att slita tvisten om vem som har 
rätt till egendomen. Eftersom båda köparna kan blir lurade är det svårt att skapa ett 
sakrättsmoment som är acceptabelt för båda intressenterna. Med avtalsprincipen allena är det 
svårt att avgöra vem som har störst rätt (två bud kan komma in samtidigt, vem har då störst 
rätt till egendomen?). 
 
 
 
 
 
 

 28



4.2 Avtalsprincipen som sakrättsmoment vid omsättningsköp 
Det främsta som talar för införandet av avtalsprincipen är att många näringsidkare redan idag 
utgår från att denna princip vore gällande. En modernare registrering skulle alltså inte få 
samma genomslagskraft, utan problemet med att ingen känner till traditionskravet idag, skulle 
då till viss del flyttas över till registreringsförfarandet. Om avtalsprincipen introduceras i 
svensk rätt borde den emellertid endast vara tillämplig på omsättningsköp eftersom det annars 
skulle bli för lätt att utföra skentransaktioner. Det skapar ett problem eftersom man då måste 
skilja på omsättningsköp och säkerhetsöverlåtelse. Resonemang kring bevisbördan för 
köparen att bevisa att transaktionen är legal skulle dock fungera här. Detta skulle medföra att 
skentransaktioner och säkerhetsöverlåtelser är lättare att angripa.  
 
För det första krävs det en medbrottsling för att kunna genomföra skentransaktionen. Om en 
näringsidkare handlar med turbiner kan man se om köparen (medbrottslingen) har behov för 
dessa. Det handlar alltså om ett beviskrav på köparens sida. Kan inte köparen bevisa det kan 
en skentransaktion misstänkas. För det andra kan köparens förvärvsförmåga beaktas. En 
köpare som har en likvid på några tusen kronor har uppenbarligen inte råd att genomför 
miljontransaktioner. Gör han ändå det kan man undersöka hans förvärvsförmåga och använda 
det som bevis på att köpet i själva verket är en skentransaktion. För det tredje bör tiden för 
köpet uppmärksammas. Om köpet genomförs nära inpå konkursen kan det också vägas in som 
en ett tecken på en skentransaktion. Ett köp som ligger långt före konkursen skulle alltså 
kunna vara legitimt trots att köparen kanske inte har något behov av det köpta. 
 
Ett annat skäl som talar för avtalsprincipen gentemot registrering vid omsättningsköp, är att 
avtalet inte bereder lika mycket publicitet. Resonemanget kan synas lite underligt, men en 
näringsidkare vill antagligen inte skylta för hela världen exakt vilka omsättningsköp som 
genomförs. En konkurrent kan då granska företaget och se vilka maskiner som köps in, vilka 
som är de viktigaste underleverantörer, när företaget håller på expandera och mer därtill. Det 
skulle kunna bli en nackdel även internationellt sett. Industriföretag från länder som idag inte 
har registrering som sakrättsmoment, kanske blir avskräckta från att etablera sig i ett land där 
ens verksamhet kan skärskådas. Däremot skulle ett modernare registreringsförfarande 
möjligen kunna locka till sig industrier från länder som redan idag tillämpar registrering med 
offentliga register. 
 
Som nämnts under 2.4.1 Konsumentköplagen 49 § och 3.3.2 Diskussion om alternativa 
sakrättsmoment bygger avtalsprincipen på att varan skall avskiljas eller märkas. Det är således 
inte själva avtalet som ger köparen skydd mot säljarens borgenärer. Ett införande av 
avtalsprincipen måste därför föregås av någon form av informationskampanj, företrädesvis av 
näringslivet själva. Om avtalsprincipen införs och näringsidkarna fortfarande utgår från att 
avtalet, och inte avskiljandet gäller, skulle detta sakrättsmoment inte i full utsträckning ersätta 
problematiken med traditionskravet idag. 
 
En bonus med införandet av avtalsprincipen för näringsidkare, är även att det underlättar för 
konsumentköpen. Traditionsproblemet mellan detaljist och grossist skulle då inte längre 
uppstå. Fast i och med att det krävs någon form av märkning av varan vid avtalsprincipen, så 
kanske en ny problematik skulle uppstå. Utifall varan inte märks av grossisten kommer 
konsumenten fortfarande bli lidande i slutändan.  
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4.3 Registrering som sakrättsmoment vid säkerhetsöverlåtelse 
Trots att registrering bedömdes olämpligt för omsättningsköp, anser vi att det inte finns några 
problem att använda detta vid säkerhetsöverlåtelser. Som vi redan påvisat lider 
registreringsförfarandet enligt LkL av diverse problem. Det går dock inte att bara kalla det för 
ett misslyckande, tanken bakom det är god men förfarandet har sakta men säkert blivit 
otidsenligt. De formkrav som ställs upp måste anses som betungande och i många fall 
avskräckande. Dessa formkrav kanske var berättigade förr, men i dagens samhälle är det svårt 
att motivera dem. Att det skall upprättas en skriftlig avhandling är inte konstigt, men kravet på 
vittnens underskrift ter sig som ett onödigt och omständligt formkrav. Den form av 
dubbelpublicitet som sen skall genomföras, publicitet via ortstidning på säljarens hemort och 
den senare registreringen hos kronofogden, är kanske den mest invecklade delen av 
formkraven. Även dessa publicitetskrav går det att förstå i ett historiskt perspektiv, men i 
dagens samhälle går det att hitta smidigare lösningar. Vid registreringen måste dessutom 30 
dagar förflyta innan registreringen ger skydd mot säljarens borgenärer. Ett syfte med detta 
krav har nog varit att försvåra en skenregistrering för att undandra egendom från en eventuell 
konkurs. Om man måste vänta 30 dagar blir det svårt att skenregistrera nära inpå en konkurs. 
Man kan då ställa sig frågan hur ofta en näringsidkare först 30 dagar innan en konkurs 
upptäcker att han har betalningssvårigheter? Detta borde en normalt vaksam näringsidkare 
upptäcka tidigare än 30 dagar före konkursen. Således kan en skenregistrering utformas tidigt 
och hinna vinna kraft innan konkursen inträffar. 
 
Moderniseringen borde ske i form av färre formkrav och endast en publicering via ett centralt 
Internetbaserat register. Om det i detta modernare förfarande skulle ingå någon fördröjning 
innan registreringen kunde skydda registreraren mot säljarens borgenärer är svårt att säga. De 
30 dagar som idag gäller är i alla fall för lång tid. Näringsidkarna vill nog ha skydd direkt för 
köparen mot säljarens borgenärer. En alldeles för lång fördröjning skulle helt klart göra 
registreringsförfarandet oattraktivt att använda.  
 
De flesta företag har troligtvis tillgång till Internet, men en ansökan till registret måste kunna 
gå att skicka in även utan Internet (förfarandet vid registrering av skepp skulle kunna stå som 
modell). Formkravet skulle kunna bestå av att både köpare och säljare verifierar köpet till 
registret. Deras identiteter måste först ha fastslagits, och det skulle kunna ske i form av en 
elektronisk legitimation.96 Hur en sådan elektronisk legitimation fås kan lösas på flera sätt, till 
exempel ett utskick från bank till företagets adress eller, om Bolagsverket skulle användas 
som registrerande myndighet, utfå elektronisk legitimation från dem då de flesta företag är 
registrerade där. Eftersom Bolagsverket även är den myndighet som sköter 
företagsinteckningsregistret, skulle det framstå som extra smidigt om ett eventuellt centralt 
register skulle placeras där. 
 
Då registreringsförfarandet endast skulle gälla säkerhetsöverlåtelser kan det ses som en fördel 
med den publicitet säkerhetsöverlåtelsen skulle få. Publiciteten skulle fås genom att registret 
skulle vara offentligt och lättillgängligt via Internet. Dessutom har företagsinteckning enligt 
FIL en ganska dålig säkerhet ur en kreditgivares perspektiv, vilket gör det viktigt att 
säkerställa andra kapitalanskaffningsmetoder. Detta skulle ett modernare 
registreringsförfarande kunna hjälpa till med att åstadkomma genom att göra det mer 
attraktivt för en kreditgivare att investera i till exempel sale and lease back-affärer. 

                                                 
96 Se till exempel skattedeklaration för användandet av mjukvarucertifiering, det vill säga legitimationen finns 
bara på datorn eller papper, och bankernas hårdvarucertifiering med dosa, där dosan är personlig och ett måste 
för legitimeringen 
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4.4 Slutsats 
Sammantaget är det svårt att se vilken nytta traditionskravet idag har på normala 
omsättningsköp och säkerhetsöverlåtelser. När dubbelöverlåtelse har genomförts fyller 
emellertid tradition fortfarande en viktig roll. Vid en övergång till andra sakrättsmoment finns 
alltså ingen anledning att frångå tradition då dubbelöveröverlåtelse har skett. Vi anser därför 
att det vore bra ur näringslivssynpunkt att övergå till avtalsprincipen vid omsättningsköp och 
ett modernare registreringsförfarande vid säkerhetsöverlåtelse. Konsekvenserna av 
övergången skulle leda till klart mer positiva än negativa effekter.  
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