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Sammanfattning 

Då någon köper en vara på kredit finns en möjlighet för säljaren att uppställa ett 

återtagandeförbehåll i avtalet. Förbehållet ger bland annat säljaren en rätt att återta varan om 

köparen inte skulle betala och även en separationsrätt om köparen skulle försättas i konkurs. 

Om säljaren i samband med återtagandeförbehållet även ger köparen en rätt att förfoga över 

varan innan slutbetalning anses förbehållet inte vara allvarligt menat och därmed sakrättsligt 

ogiltigt. Att säljaren inte får medge en förfoganderätt i samband med ett förbehåll benämns i 

svensk rätt som ogiltighetsregeln. Vid bedömningen av om det föreligger en förfoganderätt är 

det inte tillräckligt att köparen ansett sig ha rätt att förfoga över varan utan även säljaren måste 

uttryckligen eller underförstått ha varit överens med köparen om detta. Bevisbördan ligger på 

den part som påstår att en förfoganderätt medgivits, det vill säga att förbehållet inte var allvarligt 

menat. Det har föreslagits i doktrinen att beviskravet emellertid inte bör ställas högt i vissa 

situationer såsom då köparen inte har god likviditet. 

 

Det har diskuterats, men aldrig fastslagits i praxis, om det ska vara möjligt att i vissa situationer 

uppställa en presumtion för att ett återtagandeförbehåll inte var allvarligt menat. Innebörden av 

en presumtion är att det istället skulle vara säljaren som har bevisbördan för att förbehållet var 

allvarligt menat. Förekomsten av en sådan presumtion har diskuterats främst vid försäljning av 

varor, som inte kan brukas utan att förbrukas och vid försäljning av varor till en detaljist. Det 

har även diskuterats i doktrinen huruvida det ska råda en presumtion i de fall köparen inte har 

god likviditet. I nyligen avgjorda T 2835 – 181 aktualiserades frågan om presumtion. I 

avgörandet menar HD att rättspraxis inte ger något stöd för mer än att frågan om ett 

återtagandeförbehålls sakrättsliga giltighet istället ska avgöras efter sedvanlig avtalstolkning. 

HD menar att en presumtion skulle skapa gränsdragningsproblem. Efter domen i T 2835 – 18 

är således rättsläget att det idag inte finns något uttryckligt stöd i praxis för att det skulle råda 

en presumtion att ett förbehåll inte var allvarligt menat. Vid en bedömning om förbehållet var 

allvarligt menat ska istället samtliga omständigheter i det enskilda fallet beaktas. Det relevanta 

är om avtalet eller omständigheterna i övrigt är sådana att betalningsskyldigheten inträtt före 

förfogandet. 

 

De lege ferenda ska nämnas att den svenska ogiltighetsregeln inte är självklar. I de flesta andra 

västeuropeiska rättsordningar kan ett förbehåll ha sakrättslig verkan även om en förfoganderätt 

har medgetts av säljaren. Olikheter i rättssystemen komplicerar det fria varuutbytet i Europa 

och önskemål har framförts i doktrinen att se över en ändring av ogiltighetsregeln i svensk rätt. 

En sådan ändring skulle kunna vara att utvidga återtagandeförbehållet genom att tillåta säljaren 

att medge en förfoganderätt även innan slutbetalning. Ogiltighetsregeln har vuxit fram genom 

praxis men har idag fått ett sådant starkt fäste att en förändring genom praxis nog inte skulle 

kunna vara möjlig. Denna uppsats har redogjort för reformen ”det lilla steget” som kan vara ett 

sätt att genom lagstiftning istället genomföra en sådan förändring.  

  

                                                           
1 Högsta domstolens dom meddelad i Stockholm den 21 mars 2019, mål nr. T 2835–18 (Målet är avgjort i HD 

men har ännu inte tilldelats något NJA-nummer). 



Innehållsförteckning 

1 Introduktion ........................................................................................................................... 1 

1.1 Bakgrund .......................................................................................................................... 1 

1.2 Syfte och frågeställning .................................................................................................... 1 

1.3 Terminologin .................................................................................................................... 2 

1.4 Metod och material ........................................................................................................... 2 

1.5 Avgränsning ..................................................................................................................... 3 

1.6 Etiska överväganden ........................................................................................................ 3 

1.7 Disposition ....................................................................................................................... 3 

2. Förbehållsklausuler .............................................................................................................. 4 

2.1 Inledning ........................................................................................................................... 4 

2.2 Kort introduktion av sakrätten .......................................................................................... 4 

2.3 Något om terminologin .................................................................................................... 5 

2.4 Förutsättningar för ett giltigt förbehåll ............................................................................. 6 

2.5 Begränsningar för en förbehållsklausul ............................................................................ 8 

2.6 Sammanfattning ............................................................................................................... 9 

3. Förbehåll med fri förfoganderätt för köparen ................................................................ 10 

3.1 Inledning ......................................................................................................................... 10 

3.2 Om varan får förfogas över innan betalning .................................................................. 10 

3.2.1 Tidpunkt för ogiltighet ............................................................................................ 11 

3.2.2 När får säljaren anses ha medgivit köparen rätt att vidareförsälja egendomen? ..... 13 

3.3 Bevisbördan .................................................................................................................... 14 

3.4 Presumtion att förbehållet inte var allvarligt menat ....................................................... 15 

3.5 Internationell utblick på förbehåll där köparen givits en fri förfoganderätt ................... 18 

3.6 Sammanfattning ............................................................................................................. 21 

4. Inte allvarligt menat förbehåll i T 2835–18 (Husbilsfallet) ............................................ 22 

4.1 Inledning ......................................................................................................................... 22 

4.2 Målet T 2835–18 (Husbilsfallet) i de lägre instanserna ................................................. 22 

4.3 Äganderättsförbehåll eller återtagandeförbehåll? .......................................................... 25 

4.4 Kredittiden ...................................................................................................................... 26 

4.5 Kände till eller bort äga kännedom ................................................................................ 27 

4.6 Likviditet vid förvärvet .................................................................................................. 28 

4.7 Försäljning från grossist till detaljist .............................................................................. 29 

4.8 Presumtion att förbehållet inte var allvarligt menat ....................................................... 29 



4.9 Bevisbördan .................................................................................................................... 30 

4.10 Gemensam partsavsikt som avgörs genom sedvanlig avtalstolkning .......................... 31 

4.11 Sammanfattning ........................................................................................................... 31 

5. Inte allvarligt menat förbehåll de lege ferenda ............................................................... 33 

5.1 Inledning ......................................................................................................................... 33 

5.2 Vilka förändringar kan göras som skulle ge ett utvidgat återtagandeförbehåll? ............ 33 

5.3 Nackdelar med ett utvidgat återtagandeförbehåll ........................................................... 34 

5.4 Fördelar med ett utvidgat återtagandeförbehåll ............................................................. 36 

5.5 Möjliga ekonomiska effekter av ett utvidgat återtagandeförbehåll ................................ 37 

5.6 Sammanfattning ............................................................................................................. 38 

6. Analys och slutsats ............................................................................................................. 39 

Källförteckning ....................................................................................................................... 43 

Författningar ......................................................................................................................... 43 

Offentligt tryck ..................................................................................................................... 43 

Litteratur ............................................................................................................................... 43 

Rättsfallsregister ................................................................................................................... 44 

 

  



1 

 

1 Introduktion 

1.1 Bakgrund 
Då någon köper en vara på kredit finns en möjlighet för säljaren att uppställa ett 

återtagandeförbehåll/äganderättsförbehåll i avtalet.2 Återtagandeförbehållet innebär bland 

annat att säljaren har rätt att återta varan om köparen inte skulle betala och denna återtaganderätt 

gäller även om köparen skulle försättas i konkurs. Om kreditköpet inte innehåller ett 

återtagandeförbehåll eller om återtagandeförbehållet skulle vara ogiltig får säljaren istället för 

att återta varan endast en oprioriterad fordran i köparens konkurs.3  

 

I svensk rätt finns den så kallade ogiltighetsregeln som innebär att om säljaren i 

återtagandeförbehållet medger en rätt för köparen att förfoga över varan innan betalning, till 

exempel genom försäljning, är återtagandeförbehållet sakrättsligt ogiltigt.4 Om en 

förfoganderätt medgivits anses återtagandeförbehållet inte vara allvarligt menat av säljaren. 

Ogiltighetsregeln har vuxit fram i rättspraxis men vissa försök att reglera den i lag har 

diskuterats i SOU 1988:635 och prop. 2008/09:886. 

 

Det står klart att återtagandeförbehåll som inte är allvarligt menade ska underkännas. Men vad 

är egentligen ett inte allvarligt menat återtagandeförbehåll? Eftersom de sakrättsliga 

konsekvenserna är stora för säljaren är det viktigt att det är klart när återtagandeförbehållet är 

allvarligt menat. Det har även framförts åsikter om att det ibland ska råda en presumtion för att 

återtagandeförbehållet inte var allvarligt menat och här förefaller rättsläget vara oklart.7 I vilka 

situationer kan en sådan presumtion vara för handen?  

 

Ett återtagandeförbehåll som medger förfoganderätt är inte allvarligt menat och därför ogiltigt. 

De lege ferenda kan man fundera på om det verkligen borde vara så. I andra rättsordningar än 

den svenska har förbehållsklausuler en starkare ställning och i många länder tillåts säljaren att 

medge en förfoganderätt innan slutbetalning utan att förbehållet därmed är ogiltigt. Med hänsyn 

till den ökade internationella handeln och behovet av en europeisk harmonisering måste en 

ändring av ogiltighetsregeln övervägas.8 

 

1.2 Syfte och frågeställning 
Det övergripande syftet med denna uppsats är att närmare undersöka återtagandeförbehåll som 

inte är allvarligt menade. Syftet kan främst delas upp i två delar, dels att söka fastställa när ett 

återtagandeförbehåll inte är allvarligt menat, dels att söka fastställa när en presumtion om att 

förbehållet inte var allvarligt menat kan föreligga. En redogörelse för hur rättsläget förändrats 

de senaste åren kommer att göras och tydliggöra hur rättsläget ser ut idag. Slutligen syftar 

                                                           
2 I denna uppsats kommer främst termen återtagandeförbehåll att användas och även termen förbehåll som ett 

samlingsnamn för både återtagandeförbehåll och äganderättsförbehåll. 
3 Se Håstad, Torgny, Sakrätt avseende lös egendom, 6., omarb. uppl., Norstedts juridik, Stockholm, 2000, (Cit: 

Håstad 2010), s. 180ff 
4 Se NJA 1932 s. 292, NJA 1960 s. 221, Adlercreutz, Axel & Pfannenstill, Magnus, Finansieringsformers 

rättsliga reglering, 5., [rev.] uppl., Studentlitteratur, Lund, 2010, (Cit: Adlercreutz), s. 63, Håstad 2010 s. 189 ff. 
5 Kommissionslagskommitténs betänkande SOU 1988:63 Kommission och dylikt - Sakrättsliga frågor vid 

kommission, återtagandeförbehåll, konsignation, legotillverkning och kommissionärsbolag. 
6 Proposition 2008/09:88 Ny kommissionslag. 
7 Se justitierådet Mannerfelts tillägg i NJA 1974 s. 660, justitierådet Håstads tillägg i NJA 2009 s. 79. 
8 Se Håstads tillägg i NJA 2009 s. 79 om behovet av en europeisk harmonisering. 
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uppsatsen dessutom till att resonera kring återtagandeförbehåll som inte är allvarligt menade de 

lege ferenda.  

 

För att besvara syftet kommer följande frågeställningar att användas: 

 

- Vilka krav ställs för ett giltigt återtagandeförbehåll? 

- När är ett återtagandeförbehåll inte allvarligt menat? 

- När föreligger det en presumtion att förbehållet inte är allvarligt menat? 

- Behöver förändringar göras i återtagandeförbehåll i svensk rätt och hur skulle dessa 

förändringar i så fall se ut? 

 

1.3 Terminologin 
Uppslaget till denna uppsats härstammar från ett rättsfall som HD nyligen avgjort.9 Där 

använder sig HD av termen återtagandeförbehåll och därför kommer främst denna term att 

användas i framställningen, varvat med termen förbehåll som ett samlingsnamn för både 

äganderättsförbehåll och återtagandeförbehåll. Om detta förefaller något oklart har läsaren 

uppfattat det korrekt. Rättsläget gällande terminologin är något oklart. Men mer om denna 

problematik med terminologin i avsnitt 3.2. 

 

1.4 Metod och material 
I denna uppsats används en rättsdogmatisk metod. Det innebär att relevanta rättskällor granskas 

och tolkas för att beskriva och systematisera gällande rätt. Rättskällor som används är lagtext, 

förarbeten, rättspraxis och doktrin.10 Dessa källor är ordnade i ett hierarkiskt system där lagtext 

utgör den viktigaste rättskällan. Problemet med förbehållsklausuler är dock att det saknas en 

systematiserad lagstiftning på området och istället har praxis kommit att få en mer dominerande 

roll. Detta i sin tur innebär att det finns större utrymme i den juridiska doktrinen för diskussioner 

och olika tolkningsmöjligheter. En kortare redogörelse för hur förbehåll ser ut internationellt 

kommer att göras i arbetet men ingen komparativ metod kommer att används. Utgångspunkten 

i uppsatsen ligger inledningsvis i de lege lata för att presentera relevant bakgrund till sakrätt 

och förbehållsklausuler som är nödvändig för vidare läsning. En de lege lata utgångspunkt 

föreligger även för att i enlighet med uppsatsens syfte söka fastställa när ett 

återtagandeförbehåll är allvarligt menat. Dock kommer ett stort fokus att ligga på de lege 

ferenda för att söka utreda om och hur rättsläget bör förändras beträffande återtagandeförbehåll 

som inte är allvarligt menade.  

 

Materialet som används i uppsatsen utgörs främst av rättspraxis och doktrin och anledningen är 

att det inom sakrätten saknas en strukturerad reglering om återtagandeförbehåll. Lagstiftning 

som reglerar förbehåll finns visserligen i bland annat KkrL11 och AvbetKöpL12 men dessa 

reglerar inte den sakrättsliga sidan av ett förbehåll utan den obligationsrättsliga och kommer 

därför inte att redogöras för. Då sakrättslig lagstiftning saknas har istället rättspraxis fått en 

betydande roll för att bedöma användningen och innebörden av förbehållsklausuler.  

 

Rättsfallen som används har valts ut eftersom de behandlar återtagandeförbehåll och/eller 

äganderättsförbehåll och rättsfallens prejudikatvärde har bekräftats av att senare praxis hänvisar 

                                                           
9 Se kapitel 5 och 6. 
10 Se Sandgren, Claes, Rättsvetenskap för uppsatsförfattare: ämne, material, metod och argumentation, 3., [utök. 

och rev.] uppl., Norstedts juridik, Stockholm, 2015 (Cit: Sandgren) s. 43. 
11 Konsumentkreditlag (2010:1846). 
12 Lag (1978:599) om avbetalningsköp mellan näringsidkare m.fl. 
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till dessa tidigare avgöranden som vägledande. Främst används rättspraxis från högsta instans 

som är vägledande men även avgöranden från hovrätten kommenteras och då främst för att 

belysa hur oklart rättsläget är och hur välkommet det är med ett nytt vägledande avgörande från 

HD. I detta senaste rättsfall har även tingsrättens avgörande kommenterats och enbart för att 

visa på att det kan skilja sig mycket åt i bedömningen. 

 

Litteraturen som används är främst Adlercreutz, Finansieringsformers rättsliga reglering och 

även Kritiska synpunkter på regleringen av ägarförbehållet som kreditsäkringsmedel, Almén, 

Om köp och byte av lös egendom och Alméns artikel i SvJT, Om äganderättsförbehåll till 

föremål som införlivas med fast egendom, Hellner och Ramberg, Speciell avtalsrätt 1 Köprätt, 

Hessler, Allmän sakrätt, Håstad, Sakrätt avseende lös egendom, Millqvist, Sakrättens grunder, 

Schmidt, Om ägareförbehåll och avbetalningsköp. Dessutom har Perssons avhandling 

Förbehållsklausuler: en studie om en säkerhetsrätts nuvarande och framtida ställning agerat 

underlag för en stor del av uppsatsen. Studien avhandlar förbehåll historiskt, idag och framåt 

samt behandlar både problem och möjligheter med att införa ett utvidgat förbehåll. För en 

internationell utblick kring förbehåll har Perssons, Förbehållsklausuler i vissa främmande 

rättssystem använts. Även om lagstiftning kring återtagandeförbehåll på det sakrättsliga 

området lyser med sin frånvaro kan lagstiftarens resonemang ändå skönjas i förarbetena. De 

förarbeten som används mest i denna uppsats är motivuttalanden i SOU 1988:63 och prop. 

2008/09:88. Förarbetena kan ge en vägledning bland annat till hur lagstiftarens anser att 

förbehåll ska tolkas och varför sakrättslig lagreglering fortfarande saknas. 

 

1.5 Avgränsning 
Uppsatsen kommer att behandla återtagandeförbehåll vid köp och därför kommer förbehåll vid 

byte eller gåva således inte att beröras. Vidare kommer endast förbehåll vid köp av lös egendom 

att behandlas varför fastighets-, sjö- och lufträttsliga regler därför inte heller kommer att tas 

med. Uppsatsen syftar att sakrättsligt utreda återtagandeförbehåll och därför kommer den 

obligationsrättsliga delen inte att nämnas mer än nödvändigt och då endast för att introducera 

läsaren för förbehållens plats i sakrätten och avgränsningen mot obligationsrätten.  

 

1.6 Etiska överväganden 
Vid författandet av en uppsats ska alltid vissa etiska överväganden göras. I arbetet har 

redovisade rättsfall inte anonymiserats ytterligare eftersom rättsfallen som används är 

publicerade fall som redan är anonymiserade. I övrigt präglas inte uppsatsen av några andra 

etiska överväganden. 

 

1.7 Disposition 
Kapitel 2 ger först läsaren en beskrivning av sakrätt i generella drag och därefter följer en 

beskrivning av både förutsättningar och begränsningar som finns för ett sakrättsligt giltigt 

förbehåll. Kapitel 3 redogör för när ett förbehåll inte är allvarligt menat och när en presumtion 

för detsamma kan råda. För att exemplifiera rådande oklarheter i gällande rätt kring allvarligt 

menade förbehåll följer i kapitel 4 en genomgång av ett mål som nyligen avgjorts i HD. Sedan 

följer en analys av rättsfallet med bakgrund av gällande rätt som framkom i kapitel 4. I kapitel 

5 kommer de lege ferenda resonemang att föras och förslag på reformer för förbehåll som idag 

inte anses vara allvarligt menade att diskuteras. En analys kommer att föras löpande genom 

uppsatsen men i kapitel 6 följer en djupare analys och diskussion samt en slutsats presenteras 

där frågeställningarna från avsnitt 1.2 kommer att besvaras. 
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2. Förbehållsklausuler 

2.1 Inledning 
En förbehållsklausul är en typ av säkerhetsrätt. Både äganderättsförbehåll och 

återtagandeförbehåll är sådana förbehåll som uppställer en säkerhet. I detta kapitel kommer 

termen förbehållsklausuler att användas som ett samlingsnamn för både äganderättsförbehåll 

och återtagandeförbehåll. För att kunna förstå rättsinstitutet återtagandeförbehåll är det relevant 

att först ge en kortare förklaring till vad sakrätt är. Därefter kommer terminologin rörande 

förbehåll att beröras något. Sedan följer en beskrivning av både förutsättningar och 

begränsningar som finns för en sakrättsligt giltig förbehållsklausul och slutligen kommer de 

olika rättsverkningarna av ett giltigt förbehåll att redogöras för. 

 

2.2 Kort introduktion av sakrätten 
Inom sakrätten är det som utgångspunkt ofta nödvändigt att fastställa vem som äger något. Vad 

innebär det då att vara ägare och hur fastställs detta? Äganderätt kan beskrivas som förhållandet 

mellan en viss person13 och en viss egendom. För att någon ska vara ägare till något krävs det 

inte att det föreligger ett avtals- eller partsförhållande med någon annan. Äganderätten beskrivs 

istället som negativt bestämd och innebär att ägandet innefattar alla de befogenheter som inte 

undantas i antingen lag eller genom avtal parterna emellan. Med äganderätten följer andra 

förfoganderätter som nyttjanderätt, brukanderätt och rätt att upplåta panträtt i egendomen.14 

 

Obligationsrättsliga bestämmelser handlar om relationen mellan två parter i ett rättsförhållande, 

till exempel säljare och köpare av viss egendom.  De sakrättsliga bestämmelserna rör istället 

rättsskyddet mot tredje man, till exempel köparens borgenärer. Svensk lagstiftning innehåller 

ingen klar uttrycklig distinktion mellan obligationsrätten och sakrätten. Båda finns samlade i 

olika lagar men sakrätten finns mer spridd än obligationsrätten och dessutom framgår många 

sakrättsliga principer endast av rättspraxis.15 En annan skillnad som är värd att nämnas är 

principen om avtalsfrihet inom obligationsrätten medan det inom sakrätten istället tas stor 

hänsyn till tredje man. Exempelvis kan inte två parter avtala om rättigheter som även binder 

tredje man.16 Man talar inom sakrätten om numerus clausus som innebär att det finns ett 

begränsat antal sakrätter.17 Endast de sakrätter som finns erkända av lagstiftningen eller praxis 

är giltiga och två parter kan därmed inte själva genom avtal skapa en ny sakrätt.18 Detta är 

ytterst viktigt för förutsebarheten, så att aktörer på den kommersiella marknaden ska våga ingå 

avtal och tryggt kunna veta vem egendomen tillhör och när denne är skyddad mot säljarens 

borgenärer. Sakrätt handlar om vem som har bäst rätt till egendom och kan något förenklat 

beskrivas som en rättighet till viss sak eller viss egendom. När vi däremot menar rättigheter till 

ekonomiska värden, benämner vi det istället fordringar.19  

 

                                                           
13 Fysisk eller juridisk person. 
14 Se Håstad, Torgny, Sakrätt avseende lös egendom, 6., omarb. uppl., Norstedts juridik, Stockholm, 2000, (Cit: 

Håstad 2000), s. 23. 
15 Se Persson, Annina H., Förbehållsklausuler: en studie om en säkerhetsrätts nuvarande och framtida ställning, 

Jure, Diss. Stockholm : Univ.,Stockholm, 1998, (Cit: Persson), s. 83 f. 
16 Se Adlercreutz, Axel & Pfannenstill, Magnus, Finansieringsformers rättsliga reglering, 5., [rev.] uppl., 

Studentlitteratur, Lund, 2010, (Cit: Adlercreutz), s. 15. 
17 Se Forssell, Hans, Tredjemansskyddets gränser: en studie av principen "köp bryter lega" och indelningen i 

sakrätter och obligatoriska rättigheter, Norstedt, Diss. Uppsala : Univ.,Stockholm, 1976, (Cit. Forsell), s. 31. 
18 Se Håstad 2000, s. 16. 
19 Se Millqvist, Göran, Sakrättens grunder: en lärobok i sakrättens grundläggande frågeställningar avseende lös 

egendom, Åttonde upplagan, Norstedts Juridik, Stockholm, 2018, (Cit: Millqvist), s. 21. 
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En säkerhetsrätt kan beskrivas som ”en rätt som avser att ge borgenären säkerhet för att en 

förpliktelse framledes fullgörs, t.ex. betalning av en skuld”.20 En typ av säkerhetsrätt är 

kreditsäkerhet som används för att säkerställda kredit som borgenären lämnat gäldenären,21 

exempelvis om borgenären sålt egendom på avbetalning till gäldenären. Kreditsäkerhet delas 

upp i realsäkerheter och personalsäkerheter22. Realsäkerhet innebär att säkerheten är knuten till 

viss bestämd egendom och härunder faller återtagandeförbehåll som är föremål för denna 

uppsats.23 För en borgenär är realsäkerhet ofta att föredra då dessa har ett säkrare och stabilare 

värde än personalsäkerheter.24 Ytterligare en fördel med realsäkerhet är att egendomen relativt 

enkelt kan omvandlas till pengar om köparen skulle försättas i konkurs.25 I den kommande 

framställningen kommer begreppet säkerhetsrätt användas med betydelsen realsäkerhet. 

 

Säkerhetsrätten som alltså är en priviligierad rätt till viss egendom26 har två olika funktioner, 

en obligationsrättslig och en sakrättslig. Den obligationsrättsliga funktionen innebär att en 

borgenär kan använda säkerhetsrätten som påtryckningsmedel för att få gäldenären att betala 

frivilligt, eftersom borgenären kan hota med att återta egendom vid utebliven betalning. Detta 

kan borgenären oftast göra själv, utan att gå till domstol eller använda sig av exekutivt 

förfarande och sparar givetvis borgenären både tid och pengar. Den sakrättsliga funktionen med 

en säkerhetsrätt ger säljaren en separationsrätt till egendomen. Det innebär att borgenären, vid 

köparens konkurs, har en företrädesrätt till egendomen framför köparens andra borgenärer.27 

 

2.3 Något om terminologin 
Det är inte helt tydligt vilken terminologi som är att föredra när förbehåll diskuteras i svensk 

rätt idag. Hävningsförbehåll, återtagandeförbehåll, ägarförbehåll, äganderättsförbehåll är olika 

termer som ändå kan få samma sakrättsliga följder. Doktrinen går isär i vilka termer som är att 

föredra och i vilka situationer. Almén förespråkar en obligationsrättslig och en sakrättslig 

uppdelning där då återtagandeförbehåll skulle falla under obligationsrättsligt och 

äganderättsförbehåll istället berör den sakrättsliga aspekten.28 Lagstiftaren har uttryckt 

önskemål om att termen ägarförbehåll ska undvikas. Istället ska termen återtagandeförbehåll 

användas. Bland annat anfördes att man förr torde ha ansett att en säljare inte kan ha menat att 

förbehålla sig sin äganderätt om han tillåtit köparen att i alla hänseenden handla som ägare. 

Detta tankesätt baserades enligt lagstiftaren på den ”förr vanligtvis använda termen 

äganderättförbehåll”. Lagstiftaren menar att det idag inte framstår som motsägelsefullt om 

säljaren förbehåller sig rätt att återta godset fram till dess att köparen tar det i anspråk.29 Enligt 

Adlercreutz är äganderättsförbehåll vanligare men alltför starkt förbunden till gamla 

föreställningar om äganderättens placering. Han menar att dessa föreställningar fortfarande har 

viss genomslagskraft i lagförarbeten och även i de lägre instansernas men inte i modern 

                                                           
20 Se Bergström, Sture (red.), Juridikens termer, 8., [rev.] uppl., Almqvist & Wiksell, Stockholm, 1993 (Cit: 

Bergström mfl), s. 168. 
21 Termen realkredit används ibland synonymt med kreditsäkerhet men båda innebär att borgenären säkerställer 

sin fordran genom att använda en säkerhetsrätt. Se Hessler, Henrik, Allmän sakrätt: om det 

förmögenhetsrättsliga tredjemansskyddets principer, Norstedt, Stockholm, 1973, (Cit: Hessler), s. 350. 
22 Personalsäkerheter innebär att säkerhet knutits till en person, vanligen kredittagaren personligen eller kanske 

en borgensman och kommer därför inte mer att beröras. 
23 Se Bergström, Svante & Lennander, Gertrud, Kredit och säkerhet: lärobok i krediträtt, 8., [rev.] uppl., Iustus, 

Uppsala, 2001, (Cit: Bergström&Lennander), s. 17. 
24 Se Hessler, s. 350 f. 
25 Se Persson, s. 87. 
26 Se Hessler, s. 51. 
27 Se Hessler, s. 51. 
28 Se Almén, Tore, Om köp och byte av lös egendom: kommentar till lagen den 20 juni 1905, 4., delvis omarb. 

uppl., Norstedt, Stockholm, 1960, (Cit: Almén, Om köp och byte), s. 406 f. 
29 Se SOU 1988:63 s. 82 f. 
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sakrättslig litteratur.30 Adlercreutz anför att återtagandeförbehåll numera är den i lagstiftningen 

använda termen. Återtagandeförbehåll har beskrivits som det uttryck som bäst beskriver vad 

det juridiskt sett är fråga om31 men än idag är termen äganderättsförbehåll vanligast 

förekommande i domstolar så det är tydligt att det råder stora oenigheter på området. Även 

näringslivet upplever att användningen av terminologin är osäker vilket framgår av en enkät 

som Persson gjorde och för att gardera sig är det vanligt förekommande att man använder både 

äganderättsförbehåll och återtagandeförbehåll tillsammans.32 Persson har i sin avhandling valt 

att använda den gemensamma termen förbehållsklausuler.33 Detta samlingsnamn förenklar 

framställningen och är mer neutralt.34 En nackdel kan vara att det inte låter ”sakrättsligt”. 

Förbehållsklausuler kan således uppfattas som ett något för brett begrepp. 

 

Möjligtvis kan det vara processrättsliga skäl som gör att termen äganderättsförbehåll envist 

dröjer sig kvar. Eftersom stor förvirring råder kring vilken term som ska användas väljer 

parterna termen äganderättsförbehåll eftersom det anses låta mer ”sakrättsligt”, och när det 

sedan prövas i domstol är det den termen som prövas av domstolen eftersom domstolen 

använder samma terminologi som parterna använder. I NJA 1975 s. 222 slog HD fast att 

hävningsförbehåll, återtagandeförbehåll och ägarförbehåll har samma rättsverkan. Därför borde 

det inte spela någon roll vilken term som används. Det som talar för att använda termen 

äganderättsförbehåll är att det är den termen som vanligen används utanför Sverige35 och för 

att uppnå en enhetlighet med övriga Europa torde denna term vara att föredra.  

 

Av respekt för lagstiftaren och eftersom det ligger i linje med senaste avgörandet från HD T 

2832–18 som utgjorde uppslaget till detta arbete kommer termen återtagandeförbehåll att 

användas i övervägande utsträckning. När äldre rättsfall och åsikter i doktrinen redogörs för 

kommer termen som använts där att användas.  

 

2.4 Förutsättningar för ett giltigt förbehåll 
Ett förbehåll måste ingå i parternas avtal. Det räcker således inte att säljaren uppställt 

förbehållet utan även köparen måste acceptera det. Det finns inga krav på att ett förbehåll ska 

vara skriftligt men däremot är det som andra avtal ur bevissynpunkt fördelaktigt att ha skriftliga 

avtalsvillkor. Är förbehållet däremot ställt till en konsument behöver det vara skriftligt för att 

en omedelbar handräckning kunna genomföras.36 Hur ska då en förbehållsklausul utformas? 

Karlgren menar att en förbehållsklausul måste vara uttrycklig för att få sakrättslig verkan.37 

Håstad anser att en förbehållsklausul även kan avtalas konkludent.38 

 

Ett förbehåll ska uppställas innan varan kommit i köparens besittning.39 Det vanligaste är att 

säljaren ställer upp förbehållet i samband med köpet. Då utgör ofta förbehållet en del av ett 

                                                           
30 Se Adlercreutz, Axel & Pfannenstill, Magnus, Finansieringsformers rättsliga reglering, 5., [rev.] uppl., 

Studentlitteratur, Lund, 2010, (Cit: Adlercreutz), s. 60. 
31 Se Persson s. 443. 
32 Se Persson s. 446. 
33 Se Persson s. 412. 
34 Se Persson s. 447. 
35 Se Persson s. 443. 
36 Se 30 § konsumentkreditlag (2010:1846), Håstad, Torgny, Sakrätt avseende lös egendom, 6., omarb. uppl., 

Norstedts juridik, Stockholm, 2000, (Cit: Håstad, Sakrätt), s. 185. 
37 Se Karlgren, Hjalmar, Säkerhetsöverlåtelse enligt svensk rättspraxis, Norstedt, Stockholm, 1959, (Cit: 

Karlgren) s. 195 not 16. 
38 Se Håstad, Sakrätt, s. 185 och NJA 1971 s. 755. 
39 Se Hellner, Jan & Ramberg, Jan, Speciell avtalsrätt 1 Köprätt, 2. uppl., Juristförl., Stockholm, 1991, (Cit: 

Hellner), s. 380. 
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standardavtal. Om köpet regleras av KöpL40 måste förbehållet ha gjorts innan köparen får varan 

i besittning. Anledningen till detta är att de flesta övriga säkerhetsrätter kräver ett sakrättsligt 

moment men förbehållsklausuler är en så kallad tyst säkerhetsrätt utan sakrättsligt moment.41 

Genom att då uppställa ett krav på att förbehållet ska göras innan besittningstidpunkten blir 

villkoret synligt utåt. Det viktiga då blir givetvis att fastställa när besittningen övergått på 

köparen. Svårigheterna med detta är att det inte finns något generellt besittningsbegrepp inom 

sakrätten.42 I vissa fall kan förbehållet göras efter att varan har kommit i köparens besittning. 

Om till exempel köparen har mottagit varan på prov och sedan bestämmer sig för att köpa den 

eller om varan befinner sig hos någon som från början ska reparera varan men sedan bestämmer 

sig för att köpa varan. I båda fallen har varan kommit i köparens besittning innan köpet och det 

vore orimligt att inte ha möjligheten att kunna uppställa ett förbehåll i de fallen. Det vanligaste 

är dock att förbehållet uppställs innan köparen får egendom i besittning.43 

 

För att förbehållet ska vara giltigt krävs det att säkerhetsrätten ska avse ett bestämt föremål. Det 

innebär att föremålet måste vara kopplat till ett specifikt och individualiserat föremål och när 

det befinner sig i köparens besittning ska det vara möjligt att identifiera föremålet som 

förbehållet avser. Om förbehållet avser ett föremål som endast är bestämt till art, kvantitet eller 

värde är detta inte individualiserat och går inte att specifikt identifiera. Förbehåll till ”en 

tvättmaskin” eller ”tre kilo vetekorn” är således utan verkan. Istället måste det framgå exakt 

vilken tvättmaskin som avses eller de tre kilo vetekornen i påsen med det specifika numret på. 

Kravet på att förbehållet ska vara till ett bestämt föremål är en del av specialitetsprincipen som 

är en allmän rättsgrundsats i svensk rätt och har kommit att få stort inflytande på förbehålls 

giltighet.44 För att beskriva specialitetsprincipen kan NJA 1976 s. 251 nämnas. I målet hade A 

köpt ett flertal containrar med ägarförbehåll av B. Då det inte gick att skilja föremålen åt och 

det inte heller gick att fastställa vilka containrar som var kopplade till visst avbetalningskontrakt 

menade HD att specialitetsprincipen inte var uppfylld vilket resulterade i att de uppställda 

ägarförbehållen saknade sakrättslig giltighet. Av rättsfallet tydliggörs att specialitetsprincipen 

består av två moment. Först ska föremålet vara individualiserat från början och sedan ska 

föremålet bibehålla sin identitet så länge avtalet gäller.45 Håstad menar att motiven till att 

upprätthålla specialitetsprincipen är att den erbjuder en teknisk skarp gräns mot ett område ”där 

äganderätt (…) åtminstone någonstans på andra sidan gränsen inte längre kan föreligga”.46 

Dessutom håller principen de sakrättsliga verkningarna inom vissa bestämda gränser vilket är 

betydelsefullt eftersom förbehållen som redan nämnts saknar ett sakrättsligt moment. Slutligen 

är specialitetsprincipen viktig i utmätnings- och konkursrättsliga sammanhang eftersom man 

med denna princip kan fastställa vilka borgenärer som har separationsrätt i konkursboet. Hur 

tydlig måste denna individualisering då vara? Är det exempelvis tillräckligt att säljaren kan 

peka ut sin egendom? Lindskog menar att det räcker om man med ledning av beskrivningen i 

avtalet kan avgöra vilken egendom avtalet avser.47 Då köpeavtal kan vara muntliga kan detta 

leda till vissa bevisningssvårigheter eftersom varans individualisering kan vara svår att 

fastställa då avtalet är muntligt.  

 

En tredje förutsättning för ett giltigt förbehåll är att förbehållet ska säkerställa köpeskillingen 

och därmed sammanhängande förbindelser. Exempel på sådant som faller utanför är andra 

                                                           
40 Köplag (1990:931). 
41 Se Persson, s. 89 f.  
42 Se Persson s. 449. 
43 Se Persson s. 453. 
44 Justitieråd Sjögren i NJA 1910 s. 216. 
45 Se Persson s. 492. 
46 Se Håstad, Sakrätt, s. 152. 
47 Se Lindskog, JT 1989/90 s. 207. 
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skulder som köparen skulle ha till säljaren. Det har utvecklats begränsningar för kopplings- och 

avräkningsförbehåll inom krediträtten och enligt Persson torde detta ha smittat av sig till 

köprätten och en analog tolkning från krediträtten skulle alltså innebära att ett förbehåll till 

annat än köpeskillingen och därmed sammanhängande förbindelser är sakrättsligt ogiltigt.48 

 

För att en förbehållsklausul ska vara sakrättsligt giltig ska det vara säljaren som har lämnat 

krediten för varan ifråga. Det innebär att om köparen lånar pengar av någon annan och sedan 

använder dessa pengar för att betala köpeskillingen är förbehållet inte giltigt.49 Som redan 

nämnts krävs det ofta ett sakrättsrättsligt moment för att en säkerhetsrätt ska vara sakrättsligt 

giltig. Det kan vara till exempel tradition eller inskrivning. Syftet med det sakrättsliga momentet 

är att det ska vara synligt utåt. Men för tysta säkerhetsrätter finns det inte något krav på ett 

sakrättsligt moment och härunder faller förbehållsklausuler.50  

 

2.5 Begränsningar för en förbehållsklausul 
Det finns vissa förfoganden: vidareförsäljning, konsumtion, bearbetning eller sammanfogning 

med egendom, som gör ett återtagande av varan omöjligt. Dessa olika förfoganden innebär då 

att förbehållsklausulen förlorar sin verkan och blir sakrättsligt ogiltig.  

 

Om varan blir förstörd eller bearbetad av köparen finns inte varan kvar att återta och förbehållet 

förlorar sin sakrättsliga giltighet. En annan begränsning för förbehåll är om varan infogas i 

annan lös sak. Det finns en princip som innebär att en ställd förbehållsklausul är ogiltig när den 

uppställs till något som köparen sedan infogar i annan egendom, förutsatt att det infogade utgör 

ett tillbehör till eller en beståndsdel av denna andra lös egendom.51 Förbehållsklausulen kan 

vara sakrättsligt giltig fram till infogandet men först därmed bli ogiltig. Den nya egendomen 

kan benämnas som en ekonomisk enhet och vid en konkurssituation skulle man vara tvungen 

att bryta sönder denna enhet vilket enligt Schmidt skulle vara uppenbart orimligt.52 I NJA 1960 

s. 9 hade A sålt en lastbil till B på kredit mot ägarförbehåll. Några av däcken var slitna och B 

köpte därför två nya däck av C, även dessa med ägarförbehåll, och bytte ut de gamla däcken 

mot dessa nya. Eftersom B inte kunde betala lastbilen tog A tillbaka denna, med de nya obetalda 

däcken på. Frågan handlade om förbehållet till de nya däcken var sakrättsligt giltiga, det vill 

säga om C hade bättre rätt till däcken än A. Var förbehållet giltigt trots att däcken monterats på 

lastbilen eller hade de nu istället blivit tillbehör till denna? HD bedömde att förbehållet var 

sakrättsligt ogiltigt. Genom monteringen av däcken på lastbilen ansågs däcken ha blivit sådana 

beståndsdelar av eller tillbehör till lastbilen att förbehållet inte gick att göra gällande. 

 

Vidareförsäljning kan i vissa situationer göra ett återtagande är omöjligt. Om köparen trots att 

det finns en förbehållsklausul med förfogandeförbud säljer varan vidare är det möjligt för den 

nya förvärvaren att göra ett godtrosförvärv. Möjligheterna till godtrosförvärv regleras i lag 

(1986:796) om godtrosförvärv av lösöre. Den nya förvärvaren måste vara i god tro, det vill säga 

inte känna till att förvärvaren inte hade rätt att förfoga över varan, i det här fallet sälja den. Den 

goda tron ska finnas både vid själva överlåtelsen av varan och vid besittningstagandet.53  

 

                                                           
48 Se Persson, s. 523. 
49 Se Hellner 1991, s. 380. 
50 Se Persson, s. 89 f.  
51 Se Persson, s. 550. 
52 Se Schmidt, s. 192. 
53 Se 2 § Lag (1986:796) om godtrosförvärv av lösöre. 
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2.6 Sammanfattning 
Förutsättningar för ett giltigt förbehåll är att förbehållet ska uppställas innan varan kommit i 

köparens besittning, säkerhetsrätten ska avse ett bestämt föremål, förbehållet ska säkerställa 

köpeskillingen och krediten måste ha lämnats av säljaren. Begränsningar för ett giltigt förbehåll 

är vidareförsäljning, konsumtion, bearbetning eller sammanfogning med egendom eftersom 

dessa förfoganden gör ett återtagande av varan omöjligt. 

 

Det finns flera rättsverkningar av ett förbehåll. Enligt 54 § sista stycket köplagen (1990:931) 

innebär förbehållet att säljaren, trots att varan har kommit i köparens besittning, har rätt att häva 

köpet och återfå varan vid köparens betalningsdröjsmål. Dessutom återfinns i 38 § 

konsumentkreditlagen (2010:1846) och 7 § lag (1978:599) om avbetalningsköp mellan 

näringsidkare m.fl. en rätt för annan kreditgivare än säljaren att återta varan om köparen inte 

fullgör sina förpliktelser. En annan rättsverkan av förbehållet är att säljaren har en 

separationsrätt till varan vid utmätning eller konkurs hos köparen. Ytterligare en rättsverkan är 

att säljaren får ett skydd mot köparens köpare och andra singularsuccessorer, men då med vissa 

begränsningar som framkommer av ovan nämnda godtrosförvärvslagen.  

 

Ett giltigt återtagandeförbehåll innebär också ett förbud för köparen att skada varan eller förfoga 

över den genom vidareförsäljning, konsumtion, bearbetning eller sammanfogning med 

egendom. Lagstiftaren föredrar termen återtagandeförbehåll men termen äganderättsförbehåll 

används i större utsträckning utomlands, dock har de båda samma rättsverkningar i svensk rätt. 
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3. Förbehåll med fri förfoganderätt för köparen 

3.1 Inledning 
I föregående kapitel framkom att vissa förfoganden, som bearbetning och vidareförsäljning kan 

göra det omöjligt att återta varan och förbehållet blir därför ogiltig. Det finns även andra 

omständigheter som kan göra ett förbehåll ogiltigt, trots att det fortfarande är fysiskt möjligt att 

återta varan. I svensk rätt finns principen om förbehållets ogiltighet som innebär att när säljaren 

har medgivit köparen en rätt att förfoga över varan innan slutbetalning är förbehållet ogiltigt.54 

En medgiven förfoganderätt innebär att förbehållet inte var allvarligt menat. Detta kapitel 

kommer att redogöra för när ett förbehåll får anses inte vara allvarligt menat. Det finns åsikter 

om att det i vissa situationer kan råda en presumtion att förbehållet inte var allvarligt menat och 

kapitlet kommer att söka fastställa när en sådan presumtion kan anses råda samt redogöra för 

hur presumtionen påverkar bevisbördan. 

 

3.2 Om varan får förfogas över innan betalning 
Redan i NJA 1908 s. 449 fastslogs att äganderättsförbehåll ska underkännas om köparen trots 

förbehållet haft en fri förfoganderätt över godset innan slutbetalning.55 Även i förarbetena till 

1915 års AvbetKöpL angavs att då säljaren vid ett avbetalningsköp inte haft för avsikt att ta 

ifrån köparen förfoganderätten över varan är förbehållet sakrättsligt ogiltigt. Denna 

ogiltighetsregel diskuteras i den äldre doktrinen där Almén anför att om säljaren givit köparen 

rätt att, innan han erlagt hela köpeskillingen, förfoga fritt över egendomen som sålts med 

äganderättsförbehåll genom konsumtion eller föryttring av egendomen var förbehållet inte 

allvarligt menat.56 Almén utvecklar detta och anför att förbehållet då endast ”haft det illegitima 

syftet att in fraudem legis skapa en separationsrätt för säljaren i köparens motsedda 

konkurs”.57 Detta ska jämföras med det i avsnitt 2.1 anförda att syftet med en förbehållsklausul 

ska vara att ge säljaren en rätt att återta varan om köparen inte fullgör betalningen.  

 

I NJA 1932 s 292 (Krupps äganderättsförbehåll) hade en maskintillverkare sålt ett antal 

skördemaskiner, med äganderättsförbehåll, till ett bolag som driver handel med sådana. I 

samband med köpet medgavs köparen en rätt att vidareförsälja maskinerna och vid en 

vidareförsäljning skulle uppkomna fordringar på nya köparen tillkomma säljaren. 

Konkursförvaltarna gjorde gällande att förbehållet inte var sakrättsligt giltigt eftersom köparen 

medgivits en förfoganderätt. Dessutom angavs att om varan är avsedd att säljas vidare i en 

handelsrörelse så ligger det i sakens natur, att ett äganderättsförbehåll inte kan göras då det 

skulle innebära att krediten som förbehållet avsåg inte kunde nyttjas. Säljaren anförde att ett 

äganderättsförbehåll till varor som ska vidareförsäljas under kredittiden visserligen inte kan 

avse hela tiden fram tills slutbetalning ska ske, men att förbehållet i vart fall kan avse tiden fram 

tills det att varan har vidaresålts. HD fastställde hovrättens dom (som fastställde tingsrättens 

dom) och i tingsrättens domskäl angavs att omständigheterna i målet visat att bolaget som köpt 

skördemaskinerna haft fri förfoganderätt till försäljning av varorna redan innan slutbetalning. 

Eftersom bolaget givits förfoganderätt bedömde domstolarna att äganderättsförbehållet saknade 

laga verkan.  

                                                           
54 Se Adlercreutz, Axel, Kritiska synpunkter på regleringen av ägarförbehållet som kreditsäkringsmedel, 

Stockholm, 1976, (Cit: Adlercreutz, Kritiska synpunkter), s. 12 f.  
55 Se vidare Adlercreutz, s. 70 not 11. 
56 Se Almén, Om köp och byte, § 28 not 129 3 st. 
57 Se Almén SvJT, s. 21 not. 1. 



11 

 

Enligt Håstad innebär stadgad praxis att ogiltighet inträder om köparen givits en rätt att genom 

infogande, konsumtion eller överlåtelse förfoga över varan innan slutbetalning till säljaren.58 

Han menar att ett förfogandeförbud kunde tyckas ligga redan i ett förbehåll om äganderätten 

tills betalning skett och att samma sak gäller vid ett återtagandeförbehåll eftersom säljaren 

annars riskerar att godset inte finns att återta. Enligt Håstad är ändamålet bakom regeln om 

ogiltighet är att köparen inte ska ha tillåtelse att omintetgöra säkerheten.59 Även Adlercreutz 

anför att om köparen har förfoganderätt, till exempel rätt att sälja varan vidare räknas 

ägarförbehållet som ogiltigt.60 

 

Även Hellner menar att det står klart att om säljaren ger köparen en rätt att, utan att inhämta 

säljarens samtycke, vidareförsälja egendomen innan den är betald är förbehållsklausulen inte 

sakrättsligt giltig. Detsamma gäller om köparen medgivits en rätt att konsumera egendomen 

eller medgivits en rätt att göra den oåtkomlig för säljaren.61 Sammanfattande kan medgivande 

till dessa förfoganden således beskrivas som att säljaren har givit köparen en fri förfoganderätt 

över egendomen. Almén var först med att använda uttrycket ”inte allvarligt menat” om 

situationer där köparen givits en sådan fri förfoganderätt.62 Efter Almén har uttrycket använts i 

både doktrin och praxis.63 Hellner anför att om det framgår av omständigheterna att köparen 

trots förbehållet haft rätt att vidaresälja godset eller konsumera det eller på annat sätt göra det 

oåtkomligt för säljaren innan slutbetalning är förbehållet inte allvarligt menat. Hellner anser att 

uttrycket inte allvarligt menat kan vara lätt att komma ihåg och därför fyller en funktion men 

att uttrycket inte är särskilt adekvat.64 

 

Uttrycket inte allvarligt menat har även fått utstå kritik. Schmidt menar att ett förbehåll på ett 

sätt alltid får anses vara allvarligt menat. Han menade att säljarens avsikt med att uppställa en 

förbehållsklausul var att säkerställa företräde framför andra borgenärer som gör anspråk på 

egendomen. Därför kan ett förbehåll vara allvarligt menat på så sätt att säljaren vill ha ett 

sakrättsligt skydd till tidpunkten då köparen förfogar över godset.65 Giltigheten av förbehåll där 

köparen har givits en fri förfoganderätt och förbehållet alltså inte varit allvarligt menat har väckt 

frågor som har diskuterats i praxis och doktrin. Frågor som kommit att diskuteras är bland annat 

vid vilken tidpunkt förbehållet blir ogiltigt. En annan fråga som diskuterats är när säljaren får 

anses ha medgivit köparen rätt att vidareförsälja egendomen, det vill säga vad krävs för att ett 

medgivande ska föreligga.66 

 

3.2.1 Tidpunkt för ogiltighet 

Första frågan handlar således om vid vilken tidpunkt förbehållet blir ogiltigt. Är det ogiltigt 

redan när förbehållet lämnas eller blir det ogiltigt först om/när köparen väl förfogar över 

egendomen. För att jämföra kommer tre situationer att redogöras för. Den första situationen är 

om köparen inte medgivits någon förfoganderätt, den andra situationen är om köparen inte 

medgivits förfoganderätt men säljaren känner till att köparen kommer att förfoga över 

egendomen och den tredje situationen är om köparen har medgivits förfoganderätt. 

                                                           
58 Se Håstad, Sakrätt, s. 193 
59 Se Håstad, Sakrätt, s. 191 f. 
60 Se Adlercreutz, s. 69. 
61 Se Hellner, Jan & Ramberg, Jan, Speciell avtalsrätt 1 Köprätt, 2. uppl., Juristförl., Stockholm, 1991, (Cit: 

Hellner & Ramberg), s. 381. 
62 Se Almén, Om köp och byte, § 28 not 129 3 st. 
63 Se Hessler, s. 191, Persson, s. 570 ff. och Håstad 2010, s. 189 ff samt T 2835 – 18. 
64 Se Hellner & Ramberg, s. 184. 
65 Se Schmidt, s. 197 f. 
66 Se Persson, s. 570. 
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Första situationen innebär att köparen inte medgivits någon förfoganderätt. Utgångsläget här är 

att en köpare till följd av en förbehållsklausul inte får förfoga över egendomen. Ändå väljer 

köparen att i strid med avtalet vidaresälja egendomen. I ett sådant fall behöver det inte betyda 

att förbehållet är sakrättsligt ogiltigt hela vägen. Istället menar Almén att förbehållet var giltigt 

vid första förvärvet, en tid därefter och i vart fall fram till dess att nya överlåtelsen sker.67 

 

Andra situationen innebär istället att köparen inte medgivits förfoganderätt men säljaren kände 

till eller bort känna till att förfogande skulle komma att ske. Här framför Schimdt en något 

radikal synpunkt. Ponera att säljaren visserligen hade förbjudit köparen att förfoga över verket 

men kände till att köparen ändå hade för avsikt att förfoga över egendomen i strid med 

förbehållet. I denna situation menade Schmidt att följden skulle bli att förbehållet redan från 

början var ogiltigt.68 Enligt min mening finns det en viss rimlighet i detta resonemang. Att först 

förbjuda någon att vidaresälja egendom, men ändå välja att sälja samme person egendom trots 

att du vet att denne kommer att vidaresälja det kan förefalla tvetydigt. Om säljaren då trots 

denna vetskap ändå väljer att sälja egendomen till köparen skulle det möjligtvis kunna ses som 

ett tyst samtycke till att förfoga över egendomen, ett slags indirekt medgivande om 

förfoganderätt. Givetvis torde detta vara svårare att bevisa. Men Schmidt nöjer sig inte där utan 

menar att principen om ogiltighetsregeln borde utsträckas än mer. Han anser att det räcker att 

säljaren bort äga kännedom om att köparen skulle komma att förfoga över egendomen. Han 

menar att NJA 1935 s. 152 (förskingring av smågrisar) är ett exempel på en sådan situation där 

säljaren bort äga kännedom om att förfogande innan slutbetalning skulle komma att ske.69  I 

målet hade en slaktare köpt grisar på avbetalning med förfogandeförbud. Innan grisarna var 

slutbetalda slaktade han grisarna och stod nu åtalad för förskingring. HD bedömde att slaktaren 

inte kan anses ha saknat fog för antagandet att han, trots ordalagen i det skriftliga avtalet, varit 

berättigad att tillgodogöra sig grisarna trots att han ännu inte hade erlagt slutbetalning. 

 

Schmidts strängare ståndpunkt att det räcker att säljaren känner till att köparen kommer att 

förfoga över egendomen för att förbehållet ska vara ogiltigt motiveras av hänsyn till de 

oprioriterade borgenärerna vid en konkurs.70 Förklaringen är att en strängare ståndpunkt skulle 

innebära att fler förbehållsklausuler förklaras ogiltiga och en avsevärd del av gäldenärens 

egendom då skulle gå till de oprioriterade fordringarna. Då säljaren inte har någon säkerhet i 

egendomen ska egendomen istället fördelas mellan alla borgenärer med oprioriterad fordran. 

Säljaren som ”förlorar” sin säkerhetsrätt får nu en oprioriterad fordran i köparens konkurs och 

får vara med och dela på egendom tillsammans med övriga oprioriterade borgenärer.  

 

Den tredje situationen när tidpunkten för ogiltighet infaller är då säljaren har medgivit en 

förfoganderätt över egendomen. Ett medgivande till förfogande är den typiska situationen som 

ogiltighetsregeln tar sikte på. Säljaren har uppställt en förbehållsklausul (som vanligtvis 

inbegriper ett förfogandeförbud) men har samtidigt medgett att köparen får förfoga över 

egendomen innan den är slutbetald. I ovanstående exempel när köparen var förbjuden att 

förfoga över egendomen men gjorde det ändå så inföll tidpunkten för ogiltighet i vart fall när 

det otillåtna förfogandet skedde. I den här situationen är det enligt Almén annorlunda. Om 

köparen till följd av förbehållsklausulen har givits en rätt att förfoga över egendomen blir 

                                                           
67 Se Almén, Om köp och byte, s. Se även Undén, Östen, Svensk sakrätt. 1, Lös egendom, Institutet för 

rättsvetenskaplig forskning, Stockholm, 1995[1976], (Cit: Undén) s. 102 f. 
68 Se Schmidt, s. 209 f. 
69 Se Schmidt, s. 210. 
70 Se Schmidt, s. 204. 
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tidpunkten för ogiltigheten istället redan den när förbehållet ställs, alltså vid första förvärvet. 

Här höll Schmidt med Almén om att förbehållet inte vid någon tidpunkt varit giltig.71 

 

Så å ena sidan har vi Schmidts ståndpunkt med en utvidgad, strängare regel om förbehållets 

ogiltighet. Å andra sidan Alméns ståndpunkt att regeln om ogiltighet ska stanna vid om säljaren 

tillåtit ett förfogande eller ej. Schmidt menar att om Alméns ståndpunkt upprätthålls skulle fler 

förbehåll godkännas och några säljare skulle ha sin egendom i behåll för att kunna återtas, och 

andra säljare stå utan. Allt beroende av om köparen sålt godset eller ej. Det skulle vara omöjligt 

för säljaren att på förhand veta om dennes egendom fanns kvar att återta eller ej. Schmidt menar 

att en annan följd av Alméns synpunkter är att köparens konkursbo skulle få mindre att dela ut 

till de oprioriterade borgenärerna eftersom mer egendom skulle få undantas av säljare med 

förbehåll till egendomen. En annan nackdel med att ha en princip som godkänner fler förbehåll 

är att fler tvister mellan borgenärer troligtvis skulle uppstå vilket skulle göra det svårare för 

konkursförvaltaren att utreda konkursen. Schmidt diskuterar frågan om det egentligen skulle 

vara fördelaktigare för säljarna att de var och en fick säkerhet i den egendom de själva sålt. På 

så sätt skulle de ha sin säkerhet och inte behöva konkurrera som oprioriterade borgenärer. Han 

anser dock inte att detta är en bra lösning eftersom det skulle lämna allt för mycket åt slumpen 

huruvida en säljares egendom finns i behåll och en annan inte. Ur ett förutsebarhetsperspektiv 

är detta inte att föredra då det vore omöjligt att på förhand beräkna om din egendom finns att 

återta eller ej. Dessutom skulle detta innebära att det knappast skulle finnas någon egendom 

kvar för utdelning till de oprioriterade borgenärerna. Schmidt anser att det mest fördelaktiga för 

en enskild borgenär hade varit att alla borgenärer delade lika på egendomen istället för att var 

och en tar ut sin egendom.72 

 

3.2.2 När får säljaren anses ha medgivit köparen rätt att vidareförsälja egendomen? 

När ett uttryckligt medgivande om vidareförsäljning givits får det redan i tidig praxis anses 

fastställt att förbehållet är sakrättsligt ogiltigt. Oklarheterna ligger istället främst i de situationer 

där det inte finns ett uttryckligt medgivande. Almén menar att det räcker att det finns en 

underförstådd mening mellan kontrahenterna, alltså säljaren och köparen, att köparen fritt får 

förfoga över egendomen för att förbehållet inte ska anses vara allvarligt menat.73 

 

I NJA 1959 s. 590 (Smågrisfallet) fanns inget uttryckligt medgivande till förfogande men ändå 

diskuteras möjligheten att ogiltigförklara en förbehållsklausul. I fallet hade en hemmansägare 

köpt smågrisar för uppfödning till slakt. Grisarna var köpta på kredit med äganderättsförbehåll 

och kredittiden uppgick till ungefär 4 ½ månad. Enligt köparen skulle det inte ta mer än fyra 

månader att föda upp grisarna så att de var slaktfärdiga. Köparen anförde att oavsett 

äganderättsförbehållen var det förutsatt mellan säljare och köpare att han hade varit berättigad 

att sälja grisarna till slakt, utan att slutbetalning erlagts. Säljarna påstod att köparen inte haft 

någon förfoganderätt innan betalning. Hovrätten bedömde att kredittiden var satt med avsikten 

att köparen skulle kunna slakta grisarna innan slutbetalning för att få medel att kunna betala 

säljarna med och att köparen således haft en fri förfoganderätt. Förbehållen bedömdes därför 

vara sakrättsligt ogiltiga. HD däremot menar att det visserligen framgår att köparen för sin del 

utgått från att han haft en förfoganderätt innan slutbetalning men att konkursboet inte lyckats 

styrka att säljarna godtagit detta. Äganderättsförbehållet bedömdes vara sakrättsligt giltigt.  

 

Tidigare praxis hade fastställt att ett medgivande till förfogande innebar att förbehållet var 

sakrättsligt ogiltigt. Efter Smågrisfallet uppkom frågan om detta avgörande stod i strid med 

                                                           
71 Se Schmidt, s. 197. 
72 Se Schmidt, s. 205. 
73 Se Almén SvJT s. 21 not. 1. 
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äldre praxis. I detta rättsfall var förbehållet inte ogiltigt trots ett påstått medgivande. Agell 

menar att Smågrisfallet visst gick i linje med äldre praxis.74 Att HD:s dom motsatsvis kan 

innebära att äganderättsförbehållen skulle ha underkänts som ogiltiga, om köparen 

enligt avtalen haft fri förfoganderätt över grisarna innan han slutbetalt dem. Agell påminner om 

att man i allmänhet bör vara försiktig med motsatsslut från domskäl, men att det här är 

motiverat, dels med hänsyn till HovR:s dom men främst då det överensstämmer med äldre 

praxis. Den vanligaste anledningen i äldre praxis till att säljaren, trots äganderättsförbehållet, 

givit köparen en rätt att vidaresälja godset innan slutbetalning har varit att det finns en 

gemensam partsavsikt att köparen genom att sälja godset ska få medel till köpeskillingen.75 

Grisfallet innebar en möjlighet att ogiltigförklara ett förbehåll även om medgivande till 

förfogande inte varit uttryckligt. Detta innebär givetvis vissa gränsdragningsproblem. Om inte 

ett uttryckligt medgivande är ett krav måste det fastställas vad som krävs för att säljaren ska 

anses ha medgivit eller förbjudit säljaren att förfoga över godset. 

 

Det finns omständigheter som tillkommit en tid efter att förbehållet uppställdes som kan 

påverka bedömningen av om förbehållet var allvarligt menat eller ej. Argument har framförts 

för att en förbehållsklausul ska underkännas om säljaren inte protesterar mot att köparen 

olovligt förfogar över egendomen. Enligt Håstad gäller detta särskilt om säljaren trots att denne 

fått veta att förfogande har skett fortsätter att leverera till köparen. Om säljaren inte protesterar 

utan istället fortsätter leverera till köparen kan det ses som att säljaren indirekt har medgivit en 

förfoganderätt vilket innebär att förbehållet skulle vara utan verkan. Håstad menar även att om 

säljaren på andra sätt agerat så att köparen ingivits så starka förhoppningar om att samtycke 

skulle komma att ske att denne därmed tyckte sig ha rätt till samtycke kan förbehållet vara 

ogiltigt.76   

 

Om förfoganderätt har medgivits har det enligt praxis ingen betydelse om köparen ännu förfogat 

över egendomen eller inte. I NJA 1960 s. 221 (Asfaltbolagets dörrar) hade ett bolag köpt ett 

antal dörrar för att användas till en byggnad som bolaget höll på att uppföra. I samband med 

köpet uppställdes ett äganderättsförbehåll. Bolaget försattes i konkurs efter att dörrarna 

levererats men innan de ännu infogats i byggnaden. Konkursboet hävdade att förbehållet var 

ogiltigt eftersom bolaget medgivits en rätt att infoga dörrarna i byggnaden innan de var 

slutbetalda. HD anförde att dörrarna hade köpts av bolaget för att användas till en byggnad, 

vilken bolaget såsom entreprenör skulle uppföra. Dörrarna levererades vid byggnadsplatsen 

med hänsyn till byggets beräknade fortgång. HD bedömde att det inte kan antas annat än att 

bolaget haft rätt att omedelbart efter leverans använda dörrarna för avsett ändamål. Förbehållet 

ansågs inte gälla mot konkursboet. Även i NJA 1974 s. 660 (Industriportarna) hade 

industriportar sålts med äganderättsförbehåll. Avtalet stipulerade att säljaren skulle ombesörja 

inmonteringen av de köpta portarna. HD ansåg att det inte kunde anses visat att säljaren, varken 

uttryckligt eller underförstått medgivit en förfoganderätt över portarna och förbehållet var 

därmed giltigt.  

 

3.3 Bevisbördan 
I linje med allmänna principer är det den som påstår något som har bevisbördan för att 

påståendet är sant.77 Gällande förbehåll är det således den som hävdar att förfogandeförbudet 

                                                           
74 Se Agell, Anders, Ägareförbehållets giltighet mot borgenär och senare förvärvare i nyare rättspraxis, SvJT 

1965 s. 225 (Cit: Agell SvJT). 
75 Se Cit: Agell SvJT, s. 240 f. 
76 Se Håstad, Sakrätt, s. 192. 
77 Heuman, Lars, Bevisbörda och beviskrav i tvistemål, 1. uppl., Norstedts juridik, Stockholm, 2005, (Cit: 

Heuman), s. 228. 
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inte är allvarligt menat som har bevisbördan för detta påstående. Detta fastslogs i NJA 1959 s. 

590 (Smågrisfallet) då HD la bevisbördan på den part som påstod att köparen hade en rätt att, 

trots ett skriftligt äganderättsförbehåll, förfoga över varorna. Även i NJA 1974 s. 660 

(Industriportarna) och NJA 2009 s. 79 går HD på samma linje. Dock anförde Håstad i sitt tillägg 

i senaste rättsfallet att beviskravet emellertid inte bör ställas högt i de situationer då köparen 

inte har god likviditet. Motiveringen till detta är att det får anses stå i strid mot affärsmässiga 

realiteter att uppställa förfogandeförbud till en sådan köpare.78 

 

3.4 Presumtion att förbehållet inte var allvarligt menat 
Rättsläget får anses vara att om säljaren vid förbehållet medger köparen en förfoganderätt innan 

betalning är äganderättsförbehållet ogiltigt eftersom det inte var allvarligt menat. Emellertid har 

det i både praxis och doktrin förts fram en åsikt om att det i vissa situationer kan anses råda en 

presumtion att förbehållet inte var allvarligt menat. 

 

I NJA 1917 s. 154 hade en slaktare inropat en gris, tre får och hö på en auktion. 

Auktionsförrättaren hade vid auktionen uppställt ett äganderättsförbehåll och trots förbehållet 

hade köparen sedan avyttrat egendomen innan betalning. Djuren hade slaktats och höet 

förbrukats. Frågan i målet rörde giltigheten av äganderättsförbehållet. Köparen menade att han 

hade köpt djuren för att använda dem till slakt och att säljaren måste ha känt till detta eftersom 

säljaren kände till att köparen var slaktare. Köparen menade även att det låg i sakens natur att 

höet köpts för att brukas. I bedömningen tog HD hänsyn till köparens yrke (slaktare) och den 

inropade egendomens beskaffenhet. Domstolen ansåg att köparen får anses ha skälig anledning 

till uppfattningen att han, trots det uppställda förbehållet, haft rätt att slakta djuren och förbruka 

fodret.  I doktrinen har nyss nämnda rättsfall ansetts vara ett exempel på att då en viss typ av 

varor säljs bör man vara särskilt observant på huruvida förbehållet till dessa verkligen var 

allvarligt menat. Almén menar att vissa varor tillochmed är ägnade att väcka misstankar att 

förbehållet inte var allvarligt menat.79 Ett annat sätt att uttrycka det skulle kunna vara att 

förbehåll till vissa typer av varor skapar en presumtion för att förbehållet inte var allvarligt 

menat.80  

 

Almén anför att sådana varor som är ägnade att väcka misstankar är ”varor, som icke kunna 

brukas utan att förbrukas”. Exempel på sådana varor som anges är matvaror, kreatursfoder och 

cigarrer. Det torde således vara höet som brukades i NJA 1917 s. 154 som Almén åsyftar. Själva 

syftet med att uppställa en säkerhetsrätt, en förbehållsklausul i det här fallet, är ju att säljaren 

ska ha en säkerhet till dess att köparen har betalt hela köpeskillingen. Om säljaren då uppställt 

ett förbehåll till exempelvis matvaror är det inte svårt att tänka sig att köparen kommer att bruka 

dessa. Det får anses ovanligt att köpa på sig matvaror utan att bruka dem, utan bara ha dem 

ståendes. Därmed finns en stor risk att egendomen, i det här fallet matvarorna, inte kommer att 

finnas kvar eller i vart fall kan ha minskat kraftigt i kvantitet efter en tid. Om inte egendomen 

finns kvar är inte säkerhetsrätten så mycket värd då det inte finns någon egendom att ta tillbaka. 

Att uppställa ett förbehåll till egendom som inte kan brukas utan att förbrukas uppfyller inte 

syftet med en säkerhetsrätt och därför ligger det nära för handen att anta att förbehållet inte var 

allvarligt menat. Även Agell menar att ”principen om köparens fria förfoganderätt torde 

                                                           
78 Se Håstads tillägg till NJA 2009 s. 79. 
79 Se Almén SvJT s. 21 not. 1. 
80 Almén använde inte uttrycket presumtion utan angav endast att varorna är ägnade att väcka misstankar. Det är 

istället i senare doktrin och praxis som Alméns uttalande har ansetts vara ett exempel på att en presumtion kan 

anses råda. 
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kunna tillämpas också i andra situationer, tillexempel när köparen bedömer att denne fått rätt 

att förbruka godset”.81 

 

Möjligheten till en presumtion nämns uttryckligen i JustR Mannerfelts tillägg i NJA 1974 s. 

660 (Industriportarna) då han menar att det i vissa fall kan anses råda en, givetvis brytbar, 

presumtion för att parterna utgått från att köparen givits en fri förfoganderätt. Även Håstad 

anför i sitt tillägg till NJA 2009 s. 79 att det i vissa situationer kan presumeras att förbudet att 

förfoga före betalning inte var allvarligt menat. Det är troligt att han då åsyftar Alméns synpunkt 

ovan, att vissa varor är ägnade att väcka misstankar.82 

 

Låt då säga att det föreligger en presumtion för att förbehållet inte var allvarligt menat till varor 

som inte kan brukas utan att förbrukas. I vilka fall kan denna presumtion då brytas och vad 

krävs för detta. Rimligtvis borde det inte vara helt omöjligt för en säljare att ställa upp en 

förbehållsklausul till exempelvis matvaror. Att i alla situationer helt förbjuda denna möjlighet 

är inte motiverat. Det borde därför finnas en möjlighet för säljare att i vissa situationer kunna 

använda sig av förbehåll även till denna typ av varor. Enligt Almén skulle detta vara möjligt, 

att förbehåll till förbrukningsvaror inte underkänns, i vart fall om köparen har förpliktigat sig 

att inte använda varan förrän hela köpeskillingen är betald.83 Om köparen har lovat att inte 

använda varan, minskar givetvis risken markant att varan skulle förbrukas. Risken att 

egendomen då inte finns kvar eller har minskat kraftigt i kvantitet efter en tid är påtagligt 

mindre. Syftet med en säkerhetsrätt uppfylls även om säkerheten får anses något mindre säker. 

Ett uppställt förbehåll i denna situation kan då anses vara allvarligt menat. Om varan som säljs 

är av sådan art att den inte kan brukas utan att förbrukas torde en presumtion möjligtvis kunna 

råda. En sådan presumtion skulle sedan möjligtvis kunna brytas om säljaren kan visa att köparen 

förpliktat sig att inte använda varan. 

 

Andra situationer när en presumtion möjligtvis kan råda är vid försäljning till detaljist. Almén 

menade att när en grossist eller fabrikant använt sig av förbehåll vid försäljande av varor till 

detaljister finns det en extra anledning att granska förbehållen.84 I vart fall om parternas avsikt 

och/eller förbehållen ger köparen en rätt att fritt vidaresälja varan innan den är betald. Det kan 

här räcka att parterna haft en tyst, underförstådd mening att köparen haft sådan rätt att förfoga 

över varan. När varor säljs till en affärsman som idkar handel med sådana varor kan det enligt 

Adlercreutz föreligga en sådan underförstådd mening om förfoganderätt. Adlercreutz menar att 

ägarförbehåll därför inte kan användas av en grossist gentemot en detaljist. Adlercreutz anför 

att en återförsäljare i allmänhet först behöver sälja varan vidare för på så sätt få pengar att betala 

leverantören och att krediten som denne lämnat vanligen avser just en sådan möjlighet, att sälja 

varan innan betalning. I en sådan situation menar Adlercreutz att förbehållen vanligtvis är 

lönlösa.85 Även Helander menar att en underförstådd försäljningsrätt kan ligga särskilt nära till 

hands då köparen yrkesmässigt säljer den typ av egendom som är aktuell.86 Hellner anför att ett 

förbehåll kan antas vara inte allvarligt menat i avtal mellan grossist och detaljist eftersom 

avsikten normalt är att varorna ska vidareförsäljas innan betalning.87 Håstad framför 

                                                           
81 Se Agell SvJT s. 241. 
82 Bland annat varor som inte kan brukas utan att förbrukas men även varor som säljs till en detaljist, se mer 

nedan. 
83 Se Almén, Om köp och byte, s. 408 not 129. 
84 Se Almén SvJT s. 21 not. 1. 
85 Se Adlercreutz s. 70 f. 
86 Se Helander, Bo, Kreditsäkerhet i lös egendom: sakrättsliga spörsmål, Norstedt, Diss. Stockholm : 

Univ.,Stockholm, 1984 (cit: Helander), s. 650. 
87 Se Hellner & Ramberg, s. 381. 
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uttryckligen en åsikt att det enligt de lege lata är möjligt att det råder en presumtion i dessa fall, 

vid försäljning till en detaljist.88 

 

Håstad diskuterar även möjligheten att sakrättsligt helt ogiltigförklara förbehåll vid försäljning 

till detaljister. Han menar att det finns gränsdragningssvårigheter med ogiltighetsregeln idag 

och att den praktiska skillnaden, jämfört med om man helt skulle förbjuda förbehåll till 

detaljister, nog inte skulle bli så stor. Även om det finns fördelar med att införa ett förbud att 

uppställa förbehåll vid försäljning till detaljist anför Håstad att en sådan förändring torde kräva 

lagstiftning och att även denna nya regel skulle komma med nya avgränsningssvårigheter.89 

 

En tredje situation där presumtion möjligtvis skulle kunna råda för att ett förbehåll inte är 

allvarligt menat är i de fall då köparen inte har god likviditet. Det finns inget stöd för detta i 

praxis men i sitt tillägg till NJA 2009 s. 79 anger Håstad att ”eftersom ett förfogandeförbud för 

en återförsäljare som inte har god likviditet står i strid mot affärsmässiga realiteter bör 

beviskravet emellertid inte ställas högt. I vissa situationer kan det till och med presumeras att 

förbudet att förfoga före betalning till säljaren inte är allvarligt menat”. Det har även uttryckts 

att ett förfogandeförbud för en kapitalsvag återförsäljare strider mot affärsmässiga realiteter och 

att det i dessa fall anses kunna presumeras att ett förfogandeförbud inte är allvarligt menat.90  

Möjligheten till presumtion när köparen inte har god likviditet förefaller dock så osäker att det 

får krävas ett prejudikat från HD för att säkert kunna uttala sig om rättsläget gällande detta.  

 

Det måste förtydligas att möjligheten att det i vissa situationer råder en presumtion för att 

förbehållet inte var allvarligt menat endast är något som diskuterats i tillägg till HD-avgöranden 

och i doktrinen. Det har aldrig i ett avgörande från högre instans fastslagits att en presumtion 

faktiskt föreligger vid någon av ovanstående situationer. Oavsett presumtion eller inte är det 

avgörande för om förbehållet är allvarligt menat enligt Adlercreutz om betalningsskyldigheten, 

det vill säga tidpunkten för betalning, inträder före tidpunkten för vidareförsäljningen.91 Håstad 

talar om ”den naturliga förfogandetidpunkten” vilket kan vara exempelvis slakten eller 

vidareförsäljningen. Han menar att om denna naturliga förfogandetidpunkt infaller före 

betalningstidpunkten kan slutsatsen att köparen givits en förfoganderätt ligga för handen. 

Motsatsvis torde det innebära att då betalningstidpunkten istället infaller först är förbehållet 

allvarligt menat.92 

 

Huruvida det föreligger en presumtion eller inte är viktigt ur bevishänseende. Det vanliga är ju 

att den som påstår något även har bevisbördan för sitt påstående93 vilket även är fallet gällande 

påståendet att ett förbehåll inte var allvarligt menat. Ponera att en säljare uppställt ett 

återtagandeförbehåll till en vara som denne säljer till en köpare. Någon, säg en borgenär i 

köparens konkurs, påstår sedan att detta förbehåll inte var allvarligt menat. Konkursborgenären 

har då att styrka att så var fallet. Låt då säga att det istället föreligger en presumtion vid 

försäljning till en detaljist. Presumtionen skulle således innebära att förbehållet presumeras vara 

inte allvarligt menat. Processrättsligt skulle detta få till följd att bevisbördan omvänds och att 

det nu är säljaren som har att visa att förbehållet var allvarligt menat. Presumtionen skulle 

                                                           
88 Se Håstad, Sakrätt, s. 193. 
89 Se Håstad, Sakrätt, s. 193. 
90 Se Frank, Jacob, Leverantörers rätt till osålt varulager – är det dags att avskaffa den så kallade 

förfoganderegeln vid uppställt äganderättsförbehåll?, Juridisk Publikation 2/2016 s. 297 not 8. 
91 Se Adlercreutz, s. 70 f. 
92 Se Håstad, Sakrätt, s. 193. 
93 Heuman, Lars, Bevisbörda och beviskrav i tvistemål, 1. uppl., Norstedts juridik, Stockholm, 2005, s. 228. 
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möjligtvis kunna brytas om säljaren exempelvis kan visa att köparen förpliktat sig att inte sälja 

varan. 

 

3.5 Internationell utblick på förbehåll där köparen givits en fri 

förfoganderätt 
Enligt svensk rätt är ett förbehåll där köparen givits en fri förfoganderätt innan slutbetalning 

sakrättsligt ogiltig. Här följer en kortare redogörelse för hur rättsläget ser ut utanför Sverige.94  

 

I norsk rätt får förbehåll (salgspant) inte göras i egendom där säljaren medgivit att köparen får 

vidareförsälja egendomen innan betalning. Förbehållet behöver inte vara uttryckligt. Vid en 

uppkommen tvist beaktas i första hand ordalydelsen i avtalet och efter det tas hjälp av tolknings- 

och utfyllnadsregler för att fastställa parternas avsikter. Likt svensk rätt är förbehållet ogiltigt 

om förfoganderätt har medgivits och det har ingen betydelse om köparen ännu förfogat över 

egendomen. Förutom detta är förbehållet även ogiltigt om säljaren känner till eller borde ha 

räknat med att köparen skulle komma att sälja egendomen vidare. Så kan vara fallet om köparen 

vanligtvis handlar med denna typ av varor och säljaren känner till detta. Ett sådant synsätt får 

anses ha likheter med den av Schmidt anförda åsikten att ett förbehåll är ogiltigt om säljaren 

kände till eller bort känna till att vidareförsäljning skulle ske.95 Som i svensk rätt är tidpunkten 

för ogiltighet redan när ett förbehåll med förfoganderätt uppställs, alltså vid första köpet. I norsk 

rätt har en skillnad gjorts mellan vidareförsäljning i allmänhet och vidareförsäljning av 

egendom som ska bearbetas eller sammanfogas med annan egendom innan vidareförsäljning. 

När det är fråga om egendom som ska bearbetas eller sammanfogas är det möjligt för säljaren 

att medge en förfoganderätt för köparen innan betalning. Anledningen till skillnaden är att sådan 

egendom som ska vidareförsäljas i regel snabbt säljs vidare och därför utgör en större osäkerhet 

som säkerhetsrätt. Egendom som ska bearbetas eller sammanfogas blir istället kvar längre hos 

köparen innan den kommer att säljas vidare och förbehåll till denna typ av egendom får därför 

anses vara en säkrare säkerhetsrätt. Det har även anförts att förbehåll kan vara utan verkan om 

säljaren förhållit sig passiv, till exempel om säljaren känt till att köparen under många år haft 

ekonomiska svårigheter men ändå fortsatt att leverera varor trots att tidigare levererade varor 

inte betalats. Det ska dock röra sig om att säljaren förhållit sig betydligt eller kvalificerat passiv. 

I de fall en grossist säljer varor till en köpare som handlar med denna typ av varor, och säljaren 

kände till det, kan det antas att säljaren givit köparen rätt till vidareförsäljning. Detsamma gäller 

om mängden varor är klart mer än vad köparen kan antas ha behov för. Slutligen ska ett 

förbehåll i norsk rätt även kunna underkännas om det visas att köparen har kunnat räkna med 

ett samtycke till vidareförsäljning från säljaren, antingen uttryckligt eller stillatigande.96 

 

I finsk rätt får en köpare som utgångspunkt inte vidaresälja en vara innan slutbetalning, oavsett 

förbehåll eller inte. I vissa fall kan ett förbehåll uppställas men då är inte avsikten att förhindra 

köparen att vidaresälja godset utan förbehållet har då endast obligationsrättslig effekt. 

Anledningen till att förbehållet saknar sakrättslig verkan är att förbehållet inte anses vara en 

betryggande säkerhet. Då förbehållet inte anses vara betryggande menar man att det inte heller 

kan förväntas påverka kreditgivningen positivt eller på annat sätt förbättra köparens 

ekonomiska situation. Uttrycket att förbehållet inte är allvarligt menat då köparen har givits en 

förfoganderätt har diskuterats även i finsk doktrin. Det har anförts att uttrycket kanske inte är 

ett adekvat sätt att beskriva situationen då säljaren hade för avsikt att förbehållet ska skydda 

                                                           
94 Följande redogörelse för internationell rätt är gjord efter Persson, Annina H., Förbehållsklausuler i vissa 

främmande rättssystem, Jure, Stockholm, 1998, (Cit: Persson, Vissa främmande rättssystem) s. 105-115 och 

även Håstads tillägg i NJA 2009 s. 79. 
95 Se avsnitt 4.2.1. 
96 Se Persson, Vissa främmande rättssystem, s. 105 ff. 
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säljaren vid köparens insolvens. Detta påminner om Schmidts åsikter att ett förbehåll alltid får 

anses vara allvarligt menat.97 Dessutom har det i finsk doktrin anförts att det inte är lämpligt att 

låta parternas hypotetiska vilja avgöra verkan av en sakrätt. Vidare anses det saknas flera 

komponenter som motiverar ett erkännande av en säkerhetsrätt utan tradition, som det är frågan 

om vid förbehåll med förfoganderätt. Det har inte heller ansett finnas anledning att göra 

leverantörer till en mer priviligierad grupp än övriga borgenärer. Liknande argument som 

anförts i svensk rätt om osäkerheten i förbehåll som säkerhetsrätt har anförts även i finsk rätt, 

att det i högsta grad får anses bero på slumpen om säljaren finner sina varor i behåll. Förbehåll 

där köparen givits en fri förfoganderätt innan slutbetalning är således utan verkan i finsk rätt. I 

likhet med svensk och norsk rätt är tidpunkten för ogiltighet redan när ett förbehåll med 

förfoganderätt uppställs, alltså vid första köpet.98 

 

Sammanfattningsvis är det således inte möjligt för en säljare att uppställa ett förbehåll och 

samtidigt medge en rätt för köparen att vidaresälja egendomen i varken svensk, norsk eller finsk 

rätt. 

 

I dansk rätt är huvudregeln visserligen att förbehållet är ogiltigt om köparen har medgivits en 

rätt att vidaresälja egendomen innan den är betald. Medgivandet behöver inte vara uttryckligt. 

För att klargöra om medgivande har getts tas hänsyn till avtalet mellan parterna, partsavsikten 

och även omständigheter i det särskilda fallet. Till exempel har angetts att då ett föremål 

överlämnas under förhållanden att det kan antas att köparen inte köpt föremålet för eget bruk 

kan det antas att köparen givits medgivande till vidareförsäljning. Skillnaden i dansk rätt i 

jämförelse med svensk rätt är främst ifråga om tidpunkten för ogiltighet. I svensk rätt är som 

anförts ovan tidpunkten redan när ett förbehåll med förfoganderätt uppställs, alltså vid första 

köpet. I dansk rätt däremot är tidpunkten för ogiltighet när vidareförsäljningen sker. Detta 

innebär att om säljaren medgivit köparen en förfoganderätt är förbehållet ändock giltigt och 

säljaren har en återtaganderätt om köparen inte skulle betala. Först om/när köparen säljer 

egendomen vidare blir således förbehållet ogiltigt. För ett giltigt förbehåll måste dock köparen 

åläggas att betala strax efter dispositionen och dessutom måste vissa kontrollåtgärder vidtas. 

Slutligen förekommer en diskussion i den danska doktrinen om att vidareförsäljning vid ett 

enstaka köp behandlas något mindre strängt än om det är fråga om ett löpande 

arbetsförhållande. Enligt Persson är rättsläget dock oklart beträffande den frågan.99 

 

I tysk rätt finns större möjligheter för en säljare att uppställa förbehåll och samtidigt medge 

vidareförsäljning innan egendomen är slutbetald. Det förlängda ägarförbehållet (Verlängerter 

Eigentumsvorbehalt) skyddar säljaren om köparen vidareförsäljer eller bearbetar egendomen 

innan den är betald. Förbehållet innebär att säljaren får en säkerhet i fordringen på tredje man 

om köparen vidareförsäljer egendomen. Vid bearbetning innebär det förlängda ägarförbehållet 

att säljaren får en säkerhet i den nya produkten. Det finna flera olika former av förlängda 

ägarförbehåll men dessa finns inte nämnda i lagstiftning utan återfinns endast i praxis och 

doktrin. Det förlängda ägarförbehållet som har störst praktisk betydelse vid vidareförsäljning 

är Vorausabtretungsklausuel. Främst används denna när både säljare och köpare är en 

näringsidkare och egendomen köps i syfte att vidaresäljas. Förbehållet kan bland annat 

användas om egendomen är svårsåld och köparen vill vänta med att betala säljaren tills denne 

fått medel från vidareförsäljningen. Det kan även vara fråga om att köparen agerar mellanhand 

mellan tillverkare och slutkonsument. Förbehållet innebär att köparen överlåter de fordringar 

som uppkommer mot tredje man till följd av vidareförsäljningen till säljaren. Dessutom brukar 

                                                           
97 Se avsnitt 4.2. 
98 Se Persson, Vissa främmande rättssystem, s. 108 ff. 
99 Se Persson, Vissa främmande rättssystem, s. 105. 
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avtalet stipulera att köparen ska erhålla medel från tredje man vid försäljningen men för 

säljarens räkning. Avtalet kan även villkoras av att köparen ska vidaresälja egendomen im 

normalen Geschäftsgang som innebär att tredje man, den nya köparen, ska framstå som en 

typisk förvärvare. Slutligen kan avtalet villkoras av att säljaren alltid ska ha en rätt att återkalla 

sitt medgivande om vidareförsäljning. Enligt Persson är denna typ av förbehåll mycket utspridd 

och har även stor praktisk betydelse. Vid användningen av denna form av förbehåll brukar 

tredje man vanligtvis inte känna till förbehållet. För säljaren blir den praktiska betydelsen att 

säljaren först har en återtaganderätt till egendomen, men i samma stund som vidareförsäljningen 

sker ersätts återtaganderätten endast av en rätt till medel som inflyter vid denna försäljning. Det 

finns krav på att den överlåtna fordringen är tillräckligt individualiserad för att vara giltig. 

Förbehållet är förenat med vissa risker, för det första finns det alltid en risk för säljaren att 

förbehållet kan ogiltigförklaras om den strider mot vissa uppställda krav, till exempel får inte 

förbehållet resultera i odrägliga hinder på köparens affärsmässiga frihet eller ge säljaren en 

väsentlig överbeskyddande effekt eller en alltför stark ställning i förhållande till köparen. Den 

största risken är dock att förbehållet kan komma att kollidera med andra säkerhetsrätter och det 

förefaller något oklart hur denna kollision ska lösas. Eventuell har den säkerhetsrätt som 

uppkom först prioritet framför senare uppkomna säkerhetsrätter.100 Håstad menar att det tyska 

systemet visserligen leder till invecklade kollisioner men samtidigt ger säljaren en komplett 

säkerhetskedja som innebär att säljaren tryggt kan ge köparen god kredit.101 

 

Den svenska begränsningen i förbehåll är således inte självklar.102 I både dansk och tysk rätt är 

det möjligt för en säljare att uppställa ägarförbehåll tillsammans med en förfoganderätt. I dessa 

båda rättsordningarna är förbehållet giltigt i varor som köparen ännu har i behåll, alltså inte har 

förbrukat eller sålt vidare. I tysk rätt är det dessutom möjligt för säljaren att ha en rätt till influtna 

medel från vidareförsäljningen. I ovan nämnda NJA 1932 s. 292 (Krupps äganderättsförbehåll) 

kom skillnaden mellan tysk och svensk rätt till uttryck. I målet var säljaren ett tyskt företag som 

sålt maskinerna till en svensk importör vilken sedan försattes i konkurs. Det tyska företaget 

hade uppställt ett förbehåll att alla levererade varor, tills de var slutbetalda, skulle fortsätta att 

vara det tyska företagets egendom. Dessutom följde det av avtalet att det svenska bolagets 

fordringar för vidaresålda varor även skulle tillhöra det tyska företaget. Det rörde sig sålunda 

om en Vorausabtretungsklausuel. Eftersom svensk rätt tillämpades underkände HD förbehållet 

på grund av att köparen ägt fri förfoganderätt till försäljning av varorna redan innan bolaget 

skulle slutbetala varorna. Dock yrkades inte tysk rätts tillämpning i målet och det kan därför 

endast spekuleras i om domstolen kanske hade kunnat komma fram till en annan bedömning 

om så varit fallet. I NJA 1978 s. 593 (Det tyska äganderättsförbehållet) däremot yrkade säljaren 

tillämpning av tysk lag då förbehållet träffats då varorna fortfarande befann sig i Tyskland. Det 

ska påminnas om att när det rör sig om sakrättsliga frågor är det inte möjligt för parterna att 

avtala om lagval. När giltigheten av en säkerhetsrätt ska prövas används istället lex rei sitae-

principen som innebär att det landets lag är tillämplig där saken befann sig vid tiden för 

händelsen vars sakrättsliga verkningar ska bedömas.103 I NJA 1978 s. 593 (Det tyska 

äganderättsförbehållet) hade förbehållet troligtvis bedömts vara sakrättsligt giltigt om tysk rätts 

lag hade ansetts tillämplig. HD konstaterade att varorna visserligen befann sig i Tyskland vid 

försäljningen men när säljaren väckte talan mot köparens konkursbo befann sig varorna i 

Sverige. Domstolen menar att när egendom avyttras för export till ett land, i det här fallet 

Sverige, så ska det landets lag vara tillämplig på förbehållet. Eftersom svensk lag bedömdes 

                                                           
100 Se Persson, Vissa främmande rättssystem, s. 110 ff. 
101 Se Håstad, Sakrätt, s. 190. 
102 Se Adlercreutz, s. 70. 
103 Se Persson, s. 670 f. och Bogdan, Michael, Svensk internationell privat- och processrätt, 7., [aktualiserade] 

uppl., Norstedts juridik, Stockholm, 2008 (Cit: Bogdan), s.  298 ff. 



21 

 

vara tillämplig förklarades förbehållet sakrättsligt ogiltigt eftersom köparen medgivits en 

förfoganderätt.  

 

I prop. 2008/09:88 anges att återtagandeförbehåll i flera europeiska rättsordningar har en 

starkare ställning än enligt svensk rätt och där kan stå sig också när avsikten är att köparen ska 

vidaresälja en vara eller bearbeta den.104 Håstads anför i sitt tillägg i NJA 2009 s. 79 att 

säkerhetsrätt till såld egendom fram till köparens förfogande finns i alla västeuropeiska 

rättsordningar utom i den svenska, norska, finska och spanska. Han menar att den spansk-

nordiska avvikelsen komplicerar det fria varuutbytet i Europa och att en europeisk 

harmonisering därför på sikt framstår som oundviklig. Håstad uppmanar därför lagstiftaren att 

se över en ändring av den i svensk rätt gällande sakrättsliga ogiltighetsregeln.105 

 

3.6 Sammanfattning 
I svensk rätt finns principen om förbehållets ogiltighet som innebär att när säljaren har medgivit 

köparen en rätt att förfoga över egendomen innan slutbetalning är förbehållet ogiltigt.  En 

förfoganderätt innebär att förbehållet inte var allvarligt menat. Vissa anser att det räcker att 

säljaren bort känna till att ett förfogande skulle komma att ske för att förbehållet ska vara ogiltigt 

redan vid uppställandet av förbehållet. Denna stränga ståndpunkt motiveras av hänsyn till de 

oprioriterade borgenärerna vid en konkurs. Den mer gängse uppfattningen får istället anses vara 

att det krävs ett medgivande av säljaren om förfogande för att förbehållet ska vara ogiltigt. Även 

en underförstådd mening mellan säljaren och köparen, att köparen fritt får förfoga över 

egendomen torde innebära att förbehållet inte var allvarligt menat. Det har ingen betydelse om 

köparen ännu förfogat över egendomen eller inte.  

 

Det är den som hävdar att förfogandeförbudet inte är allvarligt menat som har bevisbördan för 

detta påstående men det har föreslagits att beviskravet emellertid inte bör ställas högt i de 

situationer då köparen inte har god likviditet. Det har framförts en åsikt om presumtion att 

förbehållet inte var allvarligt menat i vissa situationer. Huruvida det i vissa situationer ska råda 

en presumtion för att förbehållet inte var allvarligt menat har aldrig fastslagits i praxis utan 

endast diskuterats. En presumtion skulle kunna vara möjlig vid försäljning av varor, som inte 

kan brukas utan att förbrukas och även vid försäljning av varor till en detaljist. Mer osäkert men 

ändå möjligt är möjligheten att det råder en presumtion i de fall köparen inte har god likviditet 

eftersom ett förfogandeförbud för en återförsäljare som inte har god likviditet står i strid mot 

affärsmässiga realiteter.  Det avgörande för om förbehållet är allvarligt menat eller inte är om 

tidpunkten för betalning, inträder före tidpunkten för vidareförsäljningen.  

 

Den svenska begränsningen i förbehåll är inte självklar. Säkerhetsrätt till såld egendom fram 

till köparens förfogande finns i alla västeuropeiska rättsordningar utom i den svenska, norska, 

finska och spanska. Det har anförts att den spansk-nordiska avvikelsen komplicerar det fria 

varuutbytet i Europa och att en europeisk harmonisering därför på sikt framstår som oundviklig. 

Det har framförts önskemål att lagstiftaren ska se över en ändring av den i svensk rätt gällande 

sakrättsliga ogiltighetsregeln. 

                                                           
104 Se prop. 2008/09:88 Ny kommissionslag, s. 83. 
105 Jämför det internationellt privaträttsliga målet NJA 1984 s. 693. 
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4. Inte allvarligt menat förbehåll i T 2835–18 

(Husbilsfallet) 

4.1 Inledning 
HD avgjorde i våras ett mål106 där frågan om när ett återtagandeförbehåll är allvarligt menat 

behandlas, närmare bestämt när ett uttryckligt eller underförstått medgivande till förfogande får 

anses föreligga. I de lägre instanserna vägs en mängd olika omständigheter in i bedömningen 

vilket bekräftar bilden av att rättsläget förefaller mycket oklart. Det var därför välkommet att 

HD prövade frågan om när det föreligger ett medgivande till förfogande. I målet ifråga har det 

skett tre olika förvärv och jag har valt att först redogöra för de olika förvärven var för sig. 

Därefter kommer en analys av rättsfallet och de olika omständigheter som domstolarna ansåg 

vara relevanta för bedömningen kommer att diskuteras. Reflektioner kommer att göras kring 

vilka delar som HD tog upp, vilka delar som förefaller önskvärt att HD skulle ha tagit upp och 

vilka potentiella utgångar målet kunde ha fått utifrån rådande uppfattningar i doktrin och praxis 

som framkom i kapitel 4.  

 

4.2 Målet T 2835–18 (Husbilsfallet) i de lägre instanserna 
Frågan i målet handlade om bättre rätt till två husbilar (Husbilarna) och kom att till stor del 

handla om när ett äganderättsförbehåll107 är allvarligt menat. Parterna i målet är DNB Bank 

ASA (DNB) och Hymer Sverige AB (Hymer). Andra relevanta juridiska personer i målet är 

Eljas Motorsport AB (Motorsport) och Mälarcamp AB (Mälarcamp). 

 

I målet hade DNB först sålt Husbilarna på avbetalning med äganderättsförbehåll till Motorsport. 

En tid därefter överlät DNB Husbilarna till Mälarcamp genom att godkänna ett gäldenärsbyte 

mellan Motorsport och Mälarcamp. Även vid denna överlåtelse uppställdes ett 

äganderättsförbehåll. Ytterligare en tid därefter överlät Mälarcamp Husbilarna till Hymer och 

vid tiden för målet befann sig fortfarande Husbilarna i Hymers besittning. Det har således skett 

tre olika överlåtelser108: DNB till Motorsport, sedan DNB till Mälarcamp och slutligen 

Mälarcamp till Hymer. Domstolen hade att ta ställning till om de uppställda 

äganderättsförbehållen var sakrättsligt giltiga. 

 

Vid den första överlåtelsen, DNB till Motorsport, var omständigheterna att DNB tillhörde en 

bank och erbjöd finansiering av olika objekt genom avbetalning. Motorsport bedrev enligt sin 

bolagsordning rallyverksamhet och konsultation inom densamma. Samarbetet dem emellan 

gick ut på att DNB finansierade husbilar och husvagnar åt Motorsport. Vid förvärvet 

upprättades avbetalningskontrakt med äganderättsförbehåll och förfogandeförbud av 

Husbilarna fram till dess att Motorsport erlagt betalning. Enligt Hymer hade DNB, oavsett vad 

som stått i avtalen, tillåtit Motorsport att förfoga över Husbilarna och därför har 

äganderättsförbehållet inte varit allvarligt menat och därmed sakrättsligt ogiltigt.  

 

Enligt avbetalningskontrakten var kredittiden 36 månader med en amorteringsplan på cirka 

10´000 kr de första 35 månaderna och cirka 200´000 kr den sista månaden. Motorsport 

                                                           
106 Högsta domstolens dom meddelad i Stockholm den 21 mars 2019, mål nr. T 2835–18 (Målet är avgjort i HD 

men har ännu inte tilldelats något NJA-nummer). 
107 Parterna och de lägre instanserna använder termen äganderättsförbehåll men HD använder termen 

återtagandeförbehåll. 
108 Eller närmare bestämt sex olika förvärv eftersom två husbilar såldes vid tre tillfällen. Men för enkelhetens 

skull benämner jag det som tre förvärv.  
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bedömdes ha välskötta engagemang och det hade aldrig förekommit några problem mellan 

DNB och Motorsport. Vid förvärvet gjordes en kreditprövning av Motorsport och 

finansieringen godkändes sedan. Enligt DNB omfattade finansieringen bland annat husbilar 

som skulle användas inom Motorsport verksamhet. DNB bedrev inte lagerfinansiering, d.v.s. 

husbilar som skulle omsättas i bolagen. Enligt DNB bedrev inte Motorsport handel med husbilar 

och vid förvärvet antecknade DNB i sitt datasystem att husbilen skulle användas som hyrbil 

och inte lagerfinansiering. Vidareförsäljning av husbilar har förekommit men då tog Motorsport 

alltid kontakt med DNB för godkännande och slutbetalning innan de såldes vidare. Enligt 

Hymer däremot sysslade Motorsport huvudsakligen med husbilsförsäljning. Flera av fordonen 

som Motorsport förvärvat av DNB har kort därefter vidaresålts till privatpersoner. Visserligen 

efter godkännande och slutbetalning till DNB men det har funnits ett partsbruk mellan bolagen 

att DNB finansierat fordon avsedda för vidareförsäljning. I de skriftliga avtalen har det funnits 

ett äganderättsförbehåll och ett förfogandeförbud till dess att Husbilarna är slutbetalda. Frågan 

är om förbehållet är att anse som allvarligt menat. Om förbehållet inte är allvarligt menat är 

förbehållet sakrättsligt ogiltigt. 

 

Tingsrätten börjar med att konstatera att bevisbördan för om förbehållet inte är allvarligt menat 

ligger på Hymer eftersom det är Hymer som påstår att förbehållet inte är allvarligt menat. Enligt 

tingsrätten bör det råda en presumtion för att äganderättsförbehållet inte är allvarligt menat om 

Husbilarna överlåtits till ett företag vars verksamhet bestod i att sälja husbilar. I sådant fall blir 

fordonen där en omsättningstillgång. Tingsrätten menar att det kan övervägas om det inte råder 

en sådan presumtion vid förvärvet till Motorsport. Husbilarna kan antas ha varit till försäljning 

snarare än att användas till uthyrning och tingsrätten menar att DNB borde ha förstått att 

Husbilarna i praktiken utgjorde omsättningstillgångar hos Motorsport. Dock behöver inte 

tingsrätten ta ställning till om förbehållet varit allvarligt menat vid detta förvärv utan de går 

istället vidare med bedömningen av förbehållet vid andra överlåtelsen. Anledningen till detta 

är att det räcker att förbehållet vid andra förvärvet är ogiltigt och eftersom detta är vad 

tingsrätten kommer fram till finns ingen mening för utgången att söka fastställa en eventuell 

utgång av förbehållets giltighet vid första förvärvet.  

 

Även hovrätten menar att giltigheten av ett äganderättsförbehåll kan ifrågasättas i de fall 

förbehållet har uppställts vid försäljning av varor till en detaljist, vars verksamhet går ut på att 

sälja dessa varor. Därtill anför hovrätten att det avgörande är när betalningstidpunkten infaller, 

det vill säga om den infaller före eller efter tidpunkten för vidareförsäljningen. Hovrätten anför 

att kredittiden inte kan ges avgörande betydelse. Anledningen är att det kan antas att en detaljist 

i normalfallet kommer att vilja sälja varan vidare så fort som möjligt. Hovrätten menar att om 

kredittiden vore avgörande skulle ett förbehåll i princip aldrig vara giltigt i de fall det uppställs 

vid försäljning till en detaljist som ska sälja varan vidare. Rättsläget är inte sådant. Istället är 

det väsentliga huruvida säljaren tillåtit köparen att förfoga över varan innan slutbetalning och 

domstolen påminner om att en bedömning måste göras i varje enskilt fall. Hovrätten menar att 

det inte är tillräckligt att köparen anser sig ha en förfoganderätt utan även säljaren måste vara 

av den uppfattningen. Det måste således föreligga en gemensam partsavsikt att 

äganderättsförbehållet varit allvarligt menat. Hovrätten tar inte uttryckligen ställning till 

huruvida förbehållet vid första förvärvet är giltigt eller ej utan går istället (av samma anledning 

som tingsrätten) vidare med att bedöma förbehållet vid andra förvärvet. 

 

Vid den andra överlåtelsen, DNB till Mälarcamp, var omständigheterna att Mälarcamp bedrev 

handel med husbilar och andra motorfordon och tillbehör. Då Motorsport ville överlåta 

Husbilarna till Mälarcamp kontaktade Motorsport DNB som godkände gäldenärsbytet och 

avbetalningskontrakt överläts från Motorsport till Mälarcamp. Vid förvärvet upprättades ett 
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nästintill identiskt avbetalningskontrakt som vid första förvärvet med äganderättsförbehåll och 

förfogandeförbud av Husbilarna fram till dess att Mälarcamp erlagt betalning. Enligt Hymer 

har DNB, oavsett vad som stått i avtalen, tillåtit Mälarcamp att förfoga över Husbilarna och 

därför har äganderättsförbehållet inte varit allvarligt menat och därmed ogiltigt. Även i detta 

avbetalningskontrakten var kredittiden 36 månader med en amorteringsplan på ett mindre 

belopp de första 35 månaderna och ett avsevärt större belopp den sista månaden. Vid förvärvet 

gjordes en kreditprövning av Mälarcamp och enligt DNB framgick det av balansräkningen att 

Mälarcamp var ett välmående företag med god likviditet. DNB bedömde att Mälarcamp hade 

god kreditvärdighet och beviljade krediten. Enligt Hymer däremot hade Mälarcamp 

ekonomiska bekymmer vid tiden för förvärvet. Bolaget hade otillräcklig likviditet och hölls vid 

liv genom koncernbidrag och lån. Dessa ekonomiska bekymmer var anledningen till att 

Mälarcamp köpte fordon på avbetalning. Enligt Hymer var avbetalningskontrakt det enda sättet 

Mälarcamp kunde finansiera sitt lager. För att klara likviditeten var Mälarcamp tvungen att sälja 

Husbilarna innan de slutligen betalats. Det var således tvistigt huruvida Mälarcamp hade god 

likviditet vid förvärvet eller ej. Enligt DNB innebar förvärvet endast ett gäldenärsbyte och det 

var inte tal om att utöka användningsområdet till att avse annat än t.ex. uthyrning. Men enligt 

Hymer sysslade Mälarcamp huvudsakligen med husbilsförsäljning och detta framgick av 

bolagsordningen samt att husbilar behandlades i rörelsen som omsättningstillgångar. Enligt 

Hymer var syftet med förvärvet att Mälarcamp skulle sälja husbilarna. Hymer menade att vid 

gäldenärsbytet tillät DNB överlåtelsen av husbilarna till ett företag vars verksamhet varit att 

sälja husbilar.  

 

Tingsrätten menade att DNB inte kan ha varit ovetandes om företagets verksamhet då de 

genomfört både kontroller och kreditprövning av Mälarcamp innan överlåtelsen. Eftersom 

Husbilarna överlåtits till ett företag vars verksamhet bestod i att sälja husbilar, där fordonen blir 

en omsättningstillgång, anser tingsrätten att det ska råda en presumtion att förbehållet inte var 

allvarligt menat. Annat som talar för en presumtion menar tingsrätten är sättet för avbetalning 

med låga belopp under amorteringstiden och ett stort belopp sista månaden. Tingsrätten anser 

även att Mälarcamps dåliga ekonomi påverkar eftersom Mälarcamp inte utan stora svårigheter 

kunnat slutbetala Husbilarna om de inte först sålde dem. Det sammantagna talar enligt 

tingsrätten för att det råder en presumtion för att förfogandeförbuden inte har varit allvarligt 

menade när DNB överlät Husbilarna till Mälarcamp. Bevisningen i målet ansågs med styrka 

tala för att förbehållen inte varit allvarligt menade och bedömdes därför vara ogiltiga.  

 

Hovrätten diskuterar vad DNB kände till eller inte kände till om Mälarcamps syfte med 

förvärvet. Att Mälarcamps verksamhet var bilförsäljning och att DNB godkände gäldenärsbytet 

ansåg hovrätten tala för att DNB måste ha känt till att syftet med förvärvet måste ha varit att 

Mälarcamp tänkte vidaresälja husbilarna. Dock fanns ett avtal där det framgick att 

äganderättsförbehållet skulle gälla även mellan Mälarcamp och DNB. Hovrätten kommenterar 

Mälarcamps ekonomiska ställning och den långa kredittiden. Domstolen anför att den 

ekonomiska ställningen vid gäldenärsbytet visserligen var svag, men bedömer den inte som så 

anmärkningsvärt svag att man kan diskutera en underförstådd förfoganderätt innan 

slutbetalning. Även den långa kredittiden kommenteras av hovrätten. Domstolen menar att 

denna långa kredittid och faktumet att en stor del av kreditbeloppet skulle betalas först den sista 

månaden i och för sig kan tyda på att DNB räknade med att Mälarcamp skulle kunna komma 

att sälja Husbilarna före kredittidens gång, men att det inte i sig skulle innebära att DNB därmed 

givit tillstånd till en vidareförsäljning av Husbilarna innan slutbetalning erhållits. Hovrätten 

väger in flera omständigheter för att bedöma om äganderättsförbehållet var allvarligt menat. En 

omständighet är att DNB krävde tillbaka husbilarna så fort banken fick vetskap om 

försäljningen och även att tidigare köpta fordon alltid slutbetalades av Mälarcamp innan de 
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sedan såldes vidare. Hovrätten påminner om att det avgörande för om förbehållet är sakrättsligt 

giltigt är om äganderättsförbehållet varit allvarligt menat mellan parterna. Om det skulle råda 

en presumtion eller inte skulle inte spela någon avgörande roll i det här fallet menar hovrätten. 

Anledningen till detta anförs vara att DNB visat att inget medgivande, varken uttryckligt eller 

konkludent har givits till Mälarcamp. Sammanfattningsvis lägger hovrätten istället avgörande 

vikt på den gemensamma partsavsikten. Eftersom det ansågs tydligt ha framkommit att både 

DNB och Mälarcamp hade för avsikt att Husbilarna skulle lösas från DNB innan de såldes 

vidare var denna gemensamma partsavsikt att förbehållen var allvarligt menade. Därmed 

bedömdes förbehållen vara sakrättsligt giltiga.  

 

Den tredje överlåtelsen skedde några år senare då Mälarcamp överlåter Husbilarna till Hymer. 

Efter försäljningen till Hymer fortsatte Mälarcamp att betala enligt amorteringsplanen till DNB 

som således inte fick veta att Husbilarna var sålda förrän Mälarcamp försattes i konkurs. DNB 

försökte då återta sina husbilar men de fanns inte längre i behåll eftersom de vidaresålts till 

Hymer. Det är således vid detta tredje förvärv som Mälarcamp påstås ha förfogat i strid med 

äganderättsförbehållet då de försålde Husbilarna utan medgivande. 

4.3 Äganderättsförbehåll eller återtagandeförbehåll? 
Den av domstolarna valda terminologin har inget att göra med bedömningen om förbehållen 

var allvarligt menade eller inte. Däremot är den valda terminologin ändå värd att lyftas i denna 

uppsats och extra intressant blir det efter HD:s avgörande. Både tingsrätt och hovrätt använder 

termen äganderättsförbehåll och hovrätten anför i domskälen att ”de aktuella fordonen var kvar 

i DNB:s ägo”. Som tidigare redogjorts för har lagstiftaren uttryckt en önskan att termen 

återtagandeförbehåll istället ska användas. Bland annat anfördes att termen 

äganderättsförbehåll användes mer förr och idag används istället termen återtagandeförbehåll 

och säljaren förbehåller sig såtillvida rätten att återta egendomen.109 Varför envisas fortfarande 

domstolarna med att använda en term som lagstiftaren menar är förlegad? En enhetlighet mellan 

doktrin, näringslivet och rättsväsendet hade varit önskvärd i användandet av terminologin. En 

anledning till att domstolarna fortsätter med att använda termen äganderättsförbehåll kan vara 

att de helt enkelt föredrar den termen. Alla är inte överens med lagstiftaren att 

återtagandeförbehåll är termen att föredra. Som redan beskrivits är den vanligaste termen 

utomlands äganderättsförbehåll. Med hänsyn till en ökad internationell handel och för att 

undvika missförstånd och oklarheter kan det upplevas som lämpligare att använda sig av 

äganderättsförbehåll istället. En annan anledning till att domstolarna fortsätter att använda 

termen äganderättsförbehåll kan vara av processuella skäl. Domstolen är ju styrd av parternas 

talan. Då parterna använde sig av termen äganderättsförbehåll i kreditavtalet och i 

stämningsansökan kan det förvisso te sig naturligt att domstolen använder samma terminologi. 

Att istället använda termen återtagandeförbehåll kan upplevas rörigt och oklart.  Som redan 

nämnts har HD slagit fast i NJA 1975 s. 222 att återtagandeförbehåll och äganderättsförbehåll 

har samma rättsverkningar vilket skulle kunna ha nämnts av domstolen. Möjligtvis skulle 

domstolen kunna nämna att parterna använder termen äganderättsförbehåll men eftersom de 

båda har samma rättsverkningar och lagstiftaren har önskat att återtagandeförbehåll ska 

användas kommer förbehållet hädanefter att benämnas återtagandeförbehållet. Som redan 

nämnts upplever många inom näringslivet att det är oklart när de båda begreppen ska användas 

och många gånger används de båda samtidigt för att gardera sig. Eftersom det råder stora 

oklarheter kring terminologin föreföll det önskvärt att HD skulle nämna något kring detta. Det 

är uppenbarligen inte nog att lagstiftaren uttryckt en förändring, det kanske krävs att även HD 

vidare benämner förbehållen som återtagandeförbehåll för att åstadkomma en förändring i 

användningen av terminologin. Uppenbarligen finns ett behov att en gång för alla klargöra 

                                                           
109 Se avsnitt 3.2. 
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vilken term som bör användas för att uppnå en enhetlighet inom näringslivet och sedan mellan 

näringslivet och rättstillämpningen när det blir aktuellt med en tvist.  

 

Nu fick HD möjligheten att påverka användningen av terminologin och det var precis det 

domstolen valde att göra. Trots att parternas i sina åberopade grunder använder sig av termen 

äganderättsförbehåll och även de båda lägre instanserna nämner HD inte alls att rättsfrågan 

skulle röra sig om ett äganderättsförbehåll. Istället är det termen återtagandeförbehåll som anges 

som rättslig utgångspunkt och termen används sedan konsekvent igenom domen.110 HD anför 

visserligen att förbehåll kan benämnas även äganderättsförbehåll, ägarförbehåll, 

hävningsförbehåll eller återtagandeförbehåll. Men domstolen nämner inte att den ursprungliga 

termen i de lägre instanserna var äganderättsförbehåll. Genom att drastiskt byta term väljer HD 

att stötta lagstiftaren och tar ställning till vilken term som faktiskt är att föredra. Domstolen 

påminner om att oberoende av vilken benämning som används har de samma 

obligationsrättsliga och sakrättsliga verkningar.111 

 

4.4 Kredittiden 
Enligt avbetalningskontrakten vid de båda förvärven var kredittiden 36 månader med en 

amorteringsplan på ett mindre belopp de första 35 månaderna och ett avsevärt mycket större 

belopp, ungefär halva husbilens värde, den sista månaden. Sättet för avbetalning anser 

tingsrätten tala för att vidareförsäljning skulle ske innan slutbetalning. Hovrätten anför att sättet 

för avbetalning tyder på att DNB räknade med att Mälarcamp skulle kunna komma att sälja 

Husbilarna före kredittidens utgång. Att kredittiden skulle vara betydande har tidigare nämnts 

i praxis.  

 

I NJA 1959 s. 590 (Smågrisfallet) hade en hemmansägare köpt smågrisar för uppfödning till 

slakt. Grisarna var köpta på kredit med äganderättsförbehåll och kredittiden uppgick till ungefär 

4 ½ månad. Enligt köparen skulle det inte ta mer än fyra månader att föda upp grisarna så att 

de var slaktfärdiga. Köparen anförde att oavsett äganderättsförbehållen var det förutsatt mellan 

säljare och köpare att han hade varit berättigad att sälja grisarna till slakt, utan att slutbetalning 

erlagts. Säljarna menade istället att kredittiden beräknats så att grisarna skulle betalas av 

köparen innan de skulle slaktas. Dock medgav säljarna att de försökt bestämma kredittiden så 

nära slakttiden som det var möjligt. Hovrätten diskuterar kredittiden som en omständighet av 

vikt. Det ansågs visat att uppfödningstiden för ett gödsvin väl kunnat uppnås inom kredittiden. 

Hovrätten bedömde att kredittiden var satt med avsikten att köparen skulle kunna slakta grisarna 

innan slutbetalning för att få medel att kunna betala säljarna med. Av kredittiden och 

omständigheterna i övrigt ansågs det framgå att köparen således haft en fri förfoganderätt. 

Förbehållen bedömdes därför vara sakrättsligt ogiltiga. HD däremot går inte in något närmare 

på betydelsen av kredittiden. HD menar att det framgår att köparen för sin del utgått från att 

han haft en förfoganderätt innan slutbetalning men att konkursboet inte lyckats styrka att 

säljarna godtagit detta. I detta mål anser alltså hovrätten att kredittiden har avgörande betydelse 

men HD kommenterar inte kredittiden alls. En viss vägledning hade varit önskvärt. Av HD:s 

domskäl i Grisfallet kan ingen slutsats dras huruvida kredittiden kan ha betydelse eller ej.  

 

Håstad diskuterar kredittiden i sitt tillägg i NJA 2009 s. 79. I målet hade fem 

demonstrationsfordon vidaresålts innan de slutbetalts.112 Finansbolaget måste haft klart för sig 

                                                           
110 Med undantag för när parternas avtal ordagrant redogörs för och även när rådande åsikter i doktrinen nämns. 
111 Se T 2835–18, p. 7. 
112 I målet ifråga var det fråga om leasing och inte kreditköp med återtagandeförbehåll. Men Håstad bedömer att 

leasingförhållandet i själva verket var ett kreditköp som hade ingåtts som ett sätt att kringgå regeln om 
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att förfogande skett men trots detta reagerade inte finansbolaget förrän sista fordonet såldes. 

Vid en av försäljningarna valde finansbolaget att förlänga kredittiden för köparen eftersom 

denna ännu inte fått betalt för fordonet i sin vidareförsäljning. Detta menar Håstad talar starkt 

för att finansbolaget inte hade något emot att demonstrationsfordonen såldes innan 

slutbetalning. Detta kan ses som ett exempel på en situation då säljaren agerat så att köparen 

ingivits så starka förhoppningar om att samtycke skulle ske att denne tyckte sig ha rätt till 

samtycke, kan förbehållet vara ogiltigt.    

 

Det har således framförts åsikter om att kredittiden skulle kunna ha betydelse. Att 

avbetalningstakten skulle kunna medverka till att skapa en presumtion att förbehållet inte var 

allvarligt menat torde det dock inte finnas något stöd för i varken praxis eller doktrin. I T 2835–

18 (Husbilsfallet) nämner inte HD kredittiden alls men anför att frågan om förbehållets giltighet 

ska göras efter sedvanlig avtalstolkning.113 Enligt domstolen ska bland annat parternas tidigare 

mellanhavanden, vad som förekommit inför och efter avtalsslutet få betydelse och även vilken 

typ av avtalssituation det är fråga om. HD anför att bedömningen blir beroende av 

omständigheterna i det enskilda fallet. Innebär rättsfallet att kredittiden kan ha betydelse eller 

ej? HD:s dom kan inte anses tala emot denna möjlighet men talar inte heller för det. Möjligen 

skulle kredittiden kunna beaktas vid en sedvanlig avtalstolkning och vara en omständighet som 

förekommit inför avtalsslutet som påverkar bedömningen. Det hade varit önskvärt om HD valt 

att kommentera kredittiden uttryckligen för att lämna vägledning i frågan. Nu får rättsläget 

istället anses vara tämligen oklart huruvida kredittiden har betydelse och om den har det, i 

vilken omfattning. 

 

4.5 Kände till eller bort äga kännedom 
I Husbilsfallet anför hovrätten att den långa kredittiden och omständigheten att halva 

kreditbeloppet skulle betalas sista månaden tyder på att DNB räknade med att Mälarcampt 

skulle kunna komma att sälja Husbilarna före kredittidens utgång. Att räkna med att något kan 

komma att ske är visserligen inte samma sak som att lämna sitt godkännande till det. Denna del 

är intressant för bedömningen av huruvida förbehållet var allvarligt eller ej. Hovrättens 

uttalande att säljaren räknar med att något ska ske ska därför jämföras med de åsikter som 

framkommer i doktrinen som redogjordes för i kapitel 3. Enligt den av Almén framförda åsikten 

är utgångspunkten att förbehåll inte är allvarligt menade om säljaren givit köparen en rätt att 

förfoga över egendomen innan betalning. Med Almén som utgångspunkt skulle det således inte 

spela någon roll att DNB räknade med att låntagaren skulle kunna komma att sälja husbilarna. 

Eftersom inget medgivande lämnats är förbehållet giltigt. Schmidt däremot föredrog ju en något 

strängare gränsdragning för att ogiltigförklara förbehåll med förfoganderätt. Schmidt menade 

att även om säljaren förbjudit köparen att förfoga över egendomen, men kände till att köparen 

skulle komma att göra det var förbehållet ogiltigt. Att säljaren räknade med att köparen skulle 

kunna komma att sälja husbilarna skulle med enkelhet falla under denna omständighet. En 

förutsättning för att säljaren ska kunna räkna med något är givetvis att denne först känner till 

denna omständighet. Som bekant tog Schmidt det hela ännu ett steg längre då han ansåg att det 

räcker att säljaren bort äga kännedom om att köparen skulle komma att förfoga över 

egendomen. Ponera att det förefaller sig så, att DNB räknade med att Mälarcamp skulle kunna 

komma att sälja husbilarna innan slutbetalning. Om HD då skulle valt den av Schmidt anförda 

synpunkten att det räcker att säljaren bort äga kännedom, då förefaller utgången möjligtvis ha 

kunnat vara att förbehållet inte var allvarligt menat och därmed sakrättsligt ogiltigt. Nu anför 

istället HD att varken Mälarcamp uppfattat sig ha rätt att vidaresälja husbilarna innan 
                                                           
återtagandeförbehåll. Dvs att säljaren gav köparen en förfoganderätt innan slutbetalning men ändå försökte 

behålla återtaganderätten.  
113 Se T 2835–18, p. 16. 
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slutbetalning eller att DNB Bank genom att acceptera gäldenärsbytet vid överlåtelsen från 

Motorsport till Mälarcamp skulle ha lämnat ett underförstått förfogandemedgivande.114  

 

4.6 Likviditet vid förvärvet 
I Husbilarna var det tvistigt hur det förelåg sig med Mälarcamps likviditet vid förvärvet. DNB 

menade att Mälarcamp enligt sin balansräkning var ett välmående företag med god likviditet. 

Hymer gör gällande att Mälarcamp hade ekonomiska bekymmer redan vid tiden för förvärvet 

och att dessa var anledningen till att Mälarcamp köpte fordon på avbetalning för att finansiera 

sitt lager. En nödvändighet för att klara likviditeten påstods vara att Mälarcamp sålde 

Husbilarna innan slutbetalning. 

 

Tingsrätten bedömde att Mälarcamp inte hade god likviditet och att bolaget inte utan stora 

svårigheter kunnat slutbetala Husbilarna om de inte först sålde dem. Domstolen menade att 

likviditeten tillsammans med andra omständigheter talade för att det förelåg en presumtion för 

att förfogandeförbuden inte var allvarligt menade när DNB överlät Husbilarna till Mälarcamp. 

Hovrätten däremot bedömde Mälarcamps likviditet annorlunda. Domstolen anförde att 

Mälarcamps ekonomiska ställning vid gäldenärsbytet visserligen var svag, men inte så 

anmärkningsvärt svag att man kan diskutera en underförstådd förfoganderätt innan 

slutbetalning. Det kan tyckas anmärkningsvärt att de två domstolarna gör så olika bedömningar 

av Mälarcamps likviditet. Det förefaller inte ha framkommit någon ny bevisning i hovrätten 

gällande likviditeten och därmed har de båda domstolarna samma underlag vid bedömningen. 

Huruvida ett bolag har god likviditet eller inte får antas bedömas utifrån självständiga 

ekonomiska nyckeltal. Med samma underlag torde samma slutresultat föreligga oavsett vem 

som gör bedömningen. Håstad diskuterar likviditet i sitt tillägg i NJA 2009 s. 79. Han menar 

att ett förfogandeförbud för en återförsäljare som inte har god likviditet står i strid mot 

affärsmässiga realiteter. I en sådan situation anser Håstad att beviskravet inte bör ställas högt 

på den som har bevisbördan för att förbehållet inte var allvarligt menat och att i vissa situationer 

kan till och med en presumtion anses råda. Både tingsrätt och hovrätt går på Håstads linje, båda 

menar att bedömningen kan påverkas av att köparen har mindre god likviditet. Skillnaden blir 

då främst i att tingsrätten och hovrätten som sagt bedömer Mälarcamps likviditet olika. Det var 

därför intressant att se vilken bedömning av Mälarcamps likviditet som HD skulle göra och 

vilka följder denna bedömning skulle få. Om HD skulle bedöma att mindre god likviditet 

förelåg hos Mälarcamp, skulle HD då välja att gå på Håstads linje och förespråka ett lägre krav 

på den som har bevisbördan? Detta skulle då få till följd att Hymer skulle ha ett lägre beviskrav 

för att visa att förbehållet som DNB uppställde inte var allvarligt menat. Vidare fanns möjlighet 

för HD att gå så långt att diskutera en presumtion för att förbehållet inte var allvarligt menat 

om Mälarcamps likviditet var mindre god. Det hade varit önskvärt om HD kommenterat hur en 

mindre god likviditet påverkade bedömningen av huruvida förbehållet var allvarligt menat eller 

ej. Men HD nämner inte Mälarcamps likviditet överhuvudtaget. HD anför som bekant att 

bedömningen om förbehållets giltighet ska göras efter sedvanlig avtalstolkning och att bland 

annat det som förekommit inför avtalsslutet får betydelse men att bedömningen alltid blir 

beroende av omständigheterna i det enskilda fallet.115 Det är möjligt att en mindre god likviditet 

hos en köpare skulle kunna vara en omständighet som förekommit inför avtalsslutet. Givetvis 

får det krävas att säljaren kände till detta. Det hade varit önskvärt att HD valt att kommentera 

betydelsen av köparens likviditet. Nu framgår det inte om HD ansåg att Mälarcamp hade god 

likviditet eller ej. Det är möjligt att HD kanske ansåg att Mälarcamp hade mindre god likviditet 

men att den omständigheten inte hade någon betydelse. Husbilsfallet ger ingen vägledning i 

                                                           
114 Se T 2835–18, p. 24–25. 
115 Se T 2835–18, p. 16. 
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huruvida köparens likviditet påverkar bedömningen men utesluter inte heller möjligheten. Nu 

får rättsläget anses vara tämligen oklart huruvida köparens likviditet har betydelse och om den 

har det, på vilket sätt: påverkar det den allmänna bedömningen eller påverkar det beviskravet 

för den som påstår att förbehållet inte var allvarligt menat? 

 

4.7 Försäljning från grossist till detaljist 
Tingsrätten menade att det enligt gällande rätt bör råda en presumtion för att förbehållet inte är 

allvarligt menat om Husbilarna överlåtits till ett företag vars verksamhet bestod i att sälja 

husbilar eftersom Husbilarna där blir en omsättningstillgång. Domstolen menade att DNB, vid 

gäldenärsbytet, tillät överlåtelsen av husbilarna till ett företag vars verksamhet varit att sälja 

husbilar. Tingsrätten menade att DNB inte kan ha varit ovetandes om företagets verksamhet då 

de genomfört både kontroller och kreditprövning av Mälarcamp innan överlåtelsen. Tingsrätten 

ansåg att eftersom Husbilarna blev en omsättningstillgång hos Mälarcamp råder det således en 

presumtion för att förbehållet inte är allvarligt menat. Det åligger DNB att motbevisa detta. 

Även hovrätten menade att giltigheten av ett äganderättsförbehåll kan ifrågasättas i de fall 

förbehållet har uppställts vid försäljning av varor till en detaljist, vars verksamhet går ut på att 

sälja dessa varor. Dock anför hovrätten att det avgörande är när betalningstidpunkten infaller, 

det vill säga om den infaller före eller efter tidpunkten för vidareförsäljningen.  

 

HD:s resonemang om omsättningstillgångar går i linje med hovrättens. HD anför att det har 

betydelse vilken typ av vara och avtalssituation det är fråga om.116 Vissa omständigheter kan 

enligt domstolen tala för att parterna avsett att förbehållet inte ska hindra vidareförsäljning. En 

sådan omständighet kan enligt HD vara om en grossist säljer till en detaljist. En omständighet 

som kan tala för att parterna avsett att förbehållet inte ska hindra förbrukning kan vara om 

kreditköpet avser varor avsedda för omedelbar förbrukning eller användning som komponenter 

i tillverkningen. HD diskuterar betydelsen av den naturliga förfogandetidpunkten. Domstolen 

menar att om denna naturliga förfogandetidpunkt infaller före betalningstidpunkten kan detta 

tala för att säljaren i vart fall underförstått har gett köparen en förfoganderätt före betalning. 

Även om avtalet är mellan en grossist och en detaljist eller köpet avser varor för omedelbar 

förbrukning påminner HD om att hänsyn måste tas till om avtalet eller omständigheterna i övrigt 

är sådana att betalningsskyldigheten enligt parternas avtal inträtt före förfogandet. 117 

 

4.8 Presumtion att förbehållet inte var allvarligt menat 
Enligt tingsrätten bör en presumtion för att förbehållet inte var allvarligt menat råda eftersom 

Husbilarna blev en omsättningstillgång när de överläts till ett företag vars verksamhet bestod i 

att sälja denna typ av varor, i det här fallet husbilar. Även sättet för avbetalning av Husbilarna 

och Mälarcamps ekonomi innebär enligt tingsrätten att det råder en presumtion för att 

förfogandeförbuden inte har varit allvarligt menade i samband med överlåtelserna till 

Mälarcamp.  

 

Hovrätten nämner att möjligheten till en presumtion föreligger i vissa fall men menar att det i 

det här målet inte har någon avgörande roll om en sådan presumtion ska råda eller inte. 

Anledningen är att hovrättens bedömer att DNB visat att banken varken före eller efter 

gäldenärsbytet mellan Eljas och Mälarcamp gett något uttryckligt eller konkludent medgivande 

till förfogande före betalning. Inte heller menar hovrätten att utredningen har visat att 

Mälarcamp skulle ha uppfattat att något sådant medgivande fanns. 

 

                                                           
116 Se T 2835–18, p. 16. 
117 Se T 2835–18, p. 17. 
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Som framkom i avsnitt 3.3 har det förts fram åsikter om att omständigheterna ibland kan vara 

sådana att det kan presumeras att förbehållet inte har varit allvarligt menat. I äldre doktrin hette 

det att vissa varor är ägnade att väcka misstankar att förbehållet inte var allvarligt menat. Som 

framkom i avsnitt 3.4 påverkas bevisbördan av om det råder en presumtion. Om förbehållet 

presumeras vara inte allvarligt menat innebär det att bevisbördan faller på den som påstår att 

förbehållet är giltigt, vanligtvis säljaren och i det här fallet DNB. Förekomsten av en presumtion 

har diskuterats vid försäljning av varor, som inte kan brukas utan att förbrukas och även vid 

försäljning av varor till en detaljist. Det har eventuellt nämnts att det möjligtvis skulle råda en 

presumtion i de fall köparen inte har god likviditet eftersom ett förfogandeförbud för en 

återförsäljare som inte har god likviditet står i strid mot affärsmässiga realiteter. Huruvida det i 

vissa situationer skulle råda en presumtion för att förbehållet inte var allvarligt menat har aldrig 

fastslagits i praxis och därför var det intressant att se vilken bedömning HD skulle göra i 

Husbilsfallet. Åsikter i doktrinen och JustR Mannerfelts tillägg i NJA 1974 s. 660 

(Industriportarna) och Håstads tillägg till NJA 2009 s. 79 har öppnat upp för möjligheten att det 

ibland kan råda en presumtion. Det hade minst sagt varit ett välkommet bidrag till att klargöra 

de lege lata om HD hade fört en diskussion kring när en presumtion kan anses råda och vad 

som krävs för att bryta en sådan presumtion. Men det gör inte domstolen. HD menar att 

visserligen bestod Mälarcamps verksamhet huvudsakligen av att bedriva försäljning av 

fritidsfordon och att bolaget alltså var, till skillnad från Motorsport, en återförsäljare av sådan 

egendom som förbehållet avsåg.118 Mot bakgrund av tidigare redovisade åsikter skulle denna 

omständighet möjligtvis kunna föranleda en presumtion att köparen anses ha fått förfoganderätt 

innan betalning. Men HD anser inte att rättspraxis ger stöd för att det skulle kunna råda en 

presumtion. Dessutom menar HD att förekomsten av en sådan presumtion skulle skapa 

gränsdragningsproblem. För att avgöra ett återtagandeförbehålls sakrättsliga giltighet ska 

istället sedvanlig avtalstolkning användas.119  

 

4.9 Bevisbördan  
Av hovrättens resonemang förefaller det något oklart vem som egentligen har bevisbördan. 

Hovrätten anför att DNB har styrkt att äganderättsförbehållet varit allvarligt menat. Men vem 

har bevisbördan egentligen? Enligt NJA 1959 s. 590 (Smågrisfallet) har den som påstår att 

förbehållet inte var allvarligt menat bevisbördan för detta. Detta är även något som hovrätten 

inledningsvis nämner. Det skulle således vara Hymer som har bevisbördan för att förbehållet 

som DNB uppställt inte var allvarligt menat. Varför anför då hovrätten att DNB har styrkt att 

förbehållet varit allvarligt menat. Korrekt hade istället varit att uttrycka det som att Hymer inte 

har förmått styrka att förbehållet inte varit allvarligt menat. 

 

Om hovrätten istället funnit att det förelåg en presumtion för att förbehållet inte var allvarligt 

menat, hade bevisbördan legat på DNB att styrka att förbehållet var allvarligt menat. Om 

hovrätten ansett att det förelåg en presumtion hade således påståendet att ” DNB har styrkt att 

äganderättsförbehållet varit allvarligt menat” varit korrekt. Nu ansåg inte hovrätten att det 

förelåg en presumtion och därför förefaller uttalandet märkligt och framförallt otydligt. Små 

obetydliga detaljer kan tyckas. Men kring en rättsfråga som redan förefaller oklar att besvara, 

där rättsläget beror på små nyanser och utfallet är svårt att förutse kan tydlighet i processen vara 

att föredra. Vem ska styrka vad och när faller bevisbördan över på andre parten. Sådana frågor 

hade varit välkomna att få viss vägledning i gällande allvarliga förbehåll.  

 

                                                           
118 Se T 2835–18, p. 23. 
119 Se T 2835–18, p. 16. 
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HD hänvisar till NJA 1959 s. 590 (Smågrisfallet) och klargör att det är den som i strid med 

avtalets ordalydelse påstår att ett förbehåll är ogiltigt som har bevisbördan för sitt påstående. 

Dessutom tilläggs att en sådan placering av bevisbördan också ligger i linje med allmänna 

principer. Eftersom HD tydliggör att en presumtion inte är tillämplig innebär detta att 

bevisbördan även fortsättningsvis torde ligga på den som påstår att förbehållet inte var allvarligt 

menat, trots att försäljningen avser varor som säljs från en grossist till en detaljist.  

 

4.10 Gemensam partsavsikt som avgörs genom sedvanlig avtalstolkning 
Hovrätten anför att det måste föreligga en gemensam partsavsikt att äganderättsförbehållet varit 

allvarligt menat. Hovrätten ansåg att eftersom det tydligt framkommit att både DNB och 

Mälarcamp hade för avsikt att Husbilarna skulle lösas från DNB innan de såldes vidare var 

denna gemensamma partsavsikt att förbehållen var allvarligt menat. Därmed bedömdes 

förbehållen vara sakrättsligt giltiga.  

 

HD använder sig inte av begreppet gemensam partsavsikt men menar att om ett förbehåll ska 

sakna sakrättslig giltighet är det inte tillräckligt att köparen för sin del ansett sig ha rätt att 

förfoga över egendomen. I stället måste även säljaren uttryckligen eller underförstått ha varit 

överens med köparen om detta.120 För att avgöra om ett medgivande funnits ska sedvanlig 

avtalstolkning göras vilket bland annat innebär att parternas tidigare mellanhavanden och vad 

som förekommit inför och efter avtalsslutet får betydelse. Dessutom har det betydelse vilken 

typ av vara och avtalssituation det är fråga om. Slutligen anför domstolen att vad som krävs för 

att en uttrycklig eller underförstådd överenskommelse ska anses vara bevisad blir beroende av 

omständigheterna i det enskilda fallet.121 I rättsfallet menar HD att Mälarcamp, vid 

gäldenärsbytet övertog alla rättigheter och skyldigheter enligt kontrakten och inträdde således 

i Motorsports ställning gentemot banken. I överlåtelseavtalen angavs det uttryckligen att 

förbehållen även fortsättningsvis skulle gälla vilket dessutom bekräftades av Mälarcamp i 

avtalen.122  

 

HD bedömde att både säljare och köpares avsikt var att Mälarcamp inte skulle sälja husbilarna 

utan att först lösa krediten. Sammantaget ansågs inte utredningen ge stöd för att Mälarcamp 

uppfattat sig ha rätt att vidaresälja husbilarna innan slutbetalning. Än mindre gav utredningen 

stöd för att DNB Bank genom att acceptera gäldenärsbytet vid överlåtelsen från Motorsport till 

Mälarcamp skulle ha lämnat ett underförstått förfogandemedgivande till Mälarcamp i strid med 

det skriftliga avtalet.123 Eftersom HD inte ansåg att Hymer bevisat att Mälarcamp fått ett 

uttryckligt eller underförstått medgivande att förfoga över husbilarna före slutbetalning 

bedömdes förbehållen vara sakrättsligt giltiga.124 

 

4.11 Sammanfattning 
I Husbilsfallet förtydligar HD att det inte är tillräckligt att köparen för sin del ansett sig ha rätt 

att förfoga över egendomen. I stället måste även säljaren uttryckligen eller underförstått ha varit 

överens med köparen om detta. I linje med tidigare praxis fastslår HD att det är den som i strid 

med avtalets ordalydelse påstår att ett förbehåll är ogiltigt som har bevisbördan för sitt 

påstående.  

 

                                                           
120 T 2835–18, p. 14. 
121 T 2835–18, p. 16. 
122 T 2835–18, p. 22. 
123 T 2835–18, p. 24–25. 
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HD anser inte att rättspraxis ger stöd för att det skulle råda en presumtion för att förbehållet i 

vissa situationer inte var allvarligt menat. HD menar att förekomsten av en sådan presumtion 

skulle skapa gränsdragningsproblem. För att avgöra om ett medgivande funnits ska sedvanlig 

avtalstolkning göras vilket bland annat innebär att parternas tidigare mellanhavanden och vad 

som förekommit inför och efter avtalsslutet får betydelse. Dessutom har det betydelse vilken 

typ av vara och avtalssituation det är fråga om. Slutligen anför domstolen att vad som krävs för 

att en uttrycklig eller underförstådd överenskommelse ska anses vara bevisad blir beroende av 

omständigheterna i det enskilda fallet. I rättsfallet finner HD det inte utrett att Mälarcamp fått 

något uttryckligt eller underförstått förfogandemedgivande av DNB.  
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5. Inte allvarligt menat förbehåll de lege ferenda 

5.1 Inledning 
Ogiltighetsregeln innebär bland annat att ett förbehåll inte är giltigt när säljaren medgivit en rätt 

för köparen att vidaresälja egendomen innan den är betald. En grupp av säljare som påverkas 

negativt av detta är leverantörer/tillverkare som säljer till en detaljist eller grossist. Förr i tiden 

var det nog vanligare att en tillverkare sålde sin vara direkt till slutkund men i dagens 

kommersiella avtalsförhållanden är det nog inte längre fallet. Det vanligaste är nog istället att 

varan passerar i vart fall en mellanhand, en återförsäljare på väg till slutkund. För ett fungerande 

samarbete mellan säljaren (leverantör/tillverkare) och köparen (exv. grossist) är det viktigt att 

ha en effektiv finansieringslösning dem emellan. Köparen behöver ofta bygga upp och erbjuda 

ett stort varulager för att locka kunder och behöver då köpa egendom på kredit. Även för 

säljaren är det indirekt gynnande att köparen kan erbjuda ett stort varulager och bli mer 

konkurrenskraftigt eftersom detta öka chanserna för köparen att sälja sina varor och på så sätt 

få medel att betala säljaren med. Samtidigt innebär ett stort varulager en större risk för säljaren 

om denne inte har någon säkerhet i varorna och får vid en eventuell utmätning eller konkurs 

bara en oprioriterad fordran i köparens konkursbo. Det bästa för partnerna är att köparen kan 

vidaresälja egendomen innan den är betald utan att säljaren förlorar sin säkerhet i den. Detta är 

alltså inte möjligt i svensk rätt eftersom ett medgivande om förfogande skulle göra 

säkerhetsrätten ogiltig.  

 

Eftersom tiderna har förändrats kan det diskuteras huruvida det är dags för en förändring av 

förbehållsklausuler, att ge säljaren en möjlighet att uppställa ett förbehåll även om denne 

medger en förfoganderätt till egendomen, vi kan kalla det ett utvidgat återtagandeförbehåll. Ett 

annat sätt att uttrycka det är att ta bort ogiltighetsregeln. En sådan förändring skulle således 

innebära att förbehåll som idag skulle bedömas som inte allvarligt menade eftersom köparen 

medgivits en förfoganderätt istället skulle vara sakrättsligt giltiga. Detta kapitel kommer att 

redogöra för hur en sådan förändring, ett utvidgat återtagandeförbehåll, skulle kunna se ut och 

dessutom kommer för- och nackdelar som förändringen skulle kunna ha att lyftas. 

 

5.2 Vilka förändringar kan göras som skulle ge ett utvidgat 

återtagandeförbehåll? 
Den idag rådande begränsningen, att ett förbehåll är ogiltigt om köparen har getts en rätt att 

förfoga över egendomen innan betalning, har varit föremål för omfattande debatt i den juridiska 

doktrinen. Kritik emot denna har varit att den inte är anpassad för kommersiella 

avtalsförhållanden i dag, då köparen idag oftast endast är en länk mellan tillverkaren och 

slutkunden. Tänkbara reformer för att utvidga återtagandeförbehållet har diskuterats i SOU 

1988:63 Kommission och dylikt. Två olika möjligheter anfördes som kallades ”det lilla steget” 

och ”det stora steget”. 

 

Det lilla steget är en föreslagen reform som innebär att återtagandeförbehållet kan vara giltigt 

trots att köparen har medgivits en förfoganderätt innan betalning har skett. Det krävs dock att 

säljaren måste kräva att betalningen sker omedelbart eller viss kortare tid efter att förfogandet 

har ägt rum. Denna reform innehåller således två rekvisit att titta närmare på. Första rekvisitet 

ensamt, att betalning ska ske omedelbart efter förfogandet, skulle innebära en mycket begränsad 

reform och inte skilja sig så mycket från gällande rätt då kravet redan är att förbehållet görs 

innan egendomen kommit i köparens besittning och att förbehållet ska säkerställa 
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köpeskillingen.125 Att uppställa ett rekvisit att betalning ska ske omedelbart efter förfogandet 

ansågs inte innebära några väsentliga fördelar jämfört med idag men däremot skulle 

tillämpningsproblem kunna uppstå vid tolkandet av rekvisitet omedelbart. Dessutom skulle 

reformen föranleda att köparen inte skulle göra sig skyldig till olovligt förfogande om han 

förfogar över egendomen före betalning vilket i sin tur skulle innebära att tredje man inte 

behöver göra ett godtrosförvärv för att förvärva rätten till den obetalda egendomen. Man ansåg 

därför att befintliga överensstämmelsen mellan området för borgenärsskydd, straffrättsligt 

skydd och omsättningsskydd bäddade för ett enklare, klarare och mer överskådligt rättsläge.126  

 

Andra rekvisitet i reformen skulle innebära en mer betydande ändring och innebär att betalning 

även kan ske viss kortare tid efter förfogandet. Denna ändring skulle möjliggöra för en köpare 

som i sin tur vill sälja egendomen vidare utan att, som i förra stycket, betala säljaren omedelbart. 

Istället kan köparen diskontera ett avbetalningskontrakt eller belåna en faktura och först därefter 

betala säljaren. Detta är fördelaktigt för köparen eftersom behovet av rörelsekapital på detta sätt 

blir mycket begränsat. Om denna reform genomfördes skulle fler leverantörer kunna säkra sig 

genom att använda återtagandeförbehåll utan att betalningsrutinerna behövde ändras.127 Det 

gjordes ett försök att utforma förslag på en lagtext med lilla steget men reformen ansågs 

innehålla rättstekniska svårigheter med flera svårtillämpade rekvisit. Bland annat bedömdes det 

bli för svårt att slå fast när en säljare uppfyllt kraven för ett sakrättsligt giltigt förbehåll. Man 

såg risker med att reformen skulle leda till många och svårbedömda tvister, särskilt eftersom 

reformen nog skulle leda till en ökning av användningen av återtagandeförbehåll ibland annat 

vidareförsäljningsgods.128 

 

Det stora steget är en annan föreslagen reform som istället innebär att helt ta bort 

ogiltighetsregeln. Återtagandeförbehåll skulle då få göras i egendom som får vidareförsäljas, 

bearbetas, sammanfogas med annan egendom eller konsumeras, trots att betalning inte skett 

utan att förbehållet skulle bedömas vara inte allvarligt menat. För vidareförsäljning skulle 

reformen innebära att förbehållet är giltigt fram tills att förfogandet har gjorts, alltså köpeavtalet 

har ingåtts med tredje man. För tydlighetens skull har det aldrig varit tal om att 

återtagandeförbehållet skulle vara giltigt efter förfogandet. Ett förslag till hur lagtexten skulle 

kunna utformas gjordes av kommissionskommittén:129 
 

”Om gods sålts på kredit med återtagandeförbehåll och lämnats i köparens besittning, har säljaren separationsrätt 

till godset. Detta gäller även om köparen har rätt att överlåta det, bearbeta det väsentligt, sammanfoga det med 

annan egendom eller konsumera det före betalning av säljarens fordran. I dessa fall upphör dock separationsrätten 

när förfogandet sker.”  

Denna reform, ”det stora steget”, skulle onekligen vara ett stort steg ifrån gällande rätt. 

Ogiltighetsregeln har varit omdebatterad i doktrinen men har ändå ett starkt fäste som en 

rådande rättsprincip. Vilka för-och nackdelar finns det då med att tillåta att säljaren får medge 

en förfoganderätt och fortfarande ha kvar sin säkerhet i egendomen? 

 

5.3 Nackdelar med ett utvidgat återtagandeförbehåll 
Ett argument emot att tillåta säljaren att medge förfoganderätt, det vill säga argument emot att 

ta bort ogiltighetsregeln har varit just det som denna uppsats behandlar, att 

återtagandeförbehåll traditionellt sett inte har ansetts vara allvarligt menat när säljaren 
                                                           
125 Se avsnitt 3.5.1 och 3.5.3. 
126 Se SOU 1988:63, s. 79 f. 
127 Se SOU 1988:63, s. 80. 
128 Se SOU 1988:63, s. 80 f. 
129 Se SOU 1988:63, s. 81. 
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medgivit en förfoganderätt. Kommissionen menar att detta har sin grund i termen 

äganderättsförbehåll som användes mer förr. Att en säljare förbehåller sig sin äganderätt men 

samtidigt tillåter köparen att i alla andra hänseenden handla som ägare har tidigare ansetts 

motsägelsefullt. Enligt kommissionen används idag termen återtagandeförbehåll och säljaren 

förbehåller sig nu istället rätten att återta egendomen. Om en säljare ändå skulle använda den 

gamla termen förändrar det inget eftersom HD slog fast i NJA 1975 s. 222 att 

återtagandeförbehåll och äganderättsförbehåll har samma rättsverkningar. Sammantaget 

menade kommissionen att argumentet att ett förbehåll inte skulle framstå som allvarligt menat, 

om köparen får göra egendomen oåtkomlig för säljaren innan denne betalat, inte längre skulle 

vara av någon avgörande betydelse.130 

 

Av det anförda förefaller det som att kommissionen vill tydliggöra att vi har frångått en gammal 

term och numera använder oss av en ny term. Kommissionen ger uppfattningen att det tycks 

råda konsensus på området och det framgår inte alls att det i själva verket är oklart vilken term 

som ska användas. Denna kommission är från 1988 och än idag, drygt 20 år sedan används 

termen äganderättsförbehåll fortfarande i omfattande utsträckning. Enligt min mening försöker 

kommissionen förenkla det hela lite för att utöva påtryckningar för att termen 

återtagandeförbehåll ska användas. 

 

Ett annat argument emot ett utvidgat återtagandeförbehåll vid vidareförsäljning är osäkerheten 

i återtagandeförbehåll som säkerhetsrätt. Om tidpunkten kommer att säljaren behöver utnyttja 

sin säkerhetsrätt är det bara en slump om egendomen finns kvar, eftersom denne har tillåtit att 

köparen gör egendomen oåtkomlig för säljaren. Genom att säljaren har medgivit förfoganderätt 

har denne samtidigt accepterat risken att säkerhetsrätten saknar underlag. Eftersom förbehåll är 

en osäker säkerhetsrätt innebär de ett dåligt kreditunderlag som i sin tur leder till ineffektiv 

belåning. Då säkerhetsrätten är så osäker är det tveksamt om leverantörer vågar lämna mer 

kredit än de gjort om det inte funnits någon säkerhet alls.131 

 

Underlaget för ett företagshypotek utgörs ofta av näringsidkarens varulager. Ett utvidgat 

återtagandeförbehåll skulle innebära att fler leverantörer får möjlighet att ta tillbaka sin 

egendom vilket leder till att varulagret kommer att minska. Utvidgade återtagandeförbehåll av 

leverantörer innebär alltså en risk för företagshypoteksinnehavare. Om säkerhetsrätten minskar 

i värde kan det antas att hypotekshavarna kommer att begränsa sin kreditgivning. Det är alltså 

tänkbart att både leverantörer och hypotekshavarna i lägre utsträckning kommer att medge 

kredit om återtagandeförbehållet får större verkan än det har idag. Detta skulle givetvis drabba 

köparen som får mindre kredit och mindre möjligheter till inköp och investeringar i bolaget.132  

 

Det ska inflikas att en hypotekshavaren som är orolig över att varulagret kan komma att utgöra 

en osäker säkerhetsrätt alltid kan kräva att kredittagaren inte gör några inköp mot 

återtagandeförbehåll.133 Om återtagandeförbehållen utvidgas och leverantörer i större 

utsträckning separerar redan levererad egendom blir det svårare för en konkursförvaltare att 

driva konkursföretaget vidare. Detta kanske främst rör bearbetningsgods men även egendom 

avsett för vidareförsäljning eftersom ett minskat varulager innebär att det finns mindre egendom 

att sälja. Då konkursföretaget inte kan drivas vidare i samma utsträckning kan stora intäkter gå 

                                                           
130 Se SOU 1988:63 s. 82 f. 
131 Se SOU 1988:63 s. 83. 
132 Se SOU 1988:63 s. 84 f. 
133 Se Adlercreutz, s. 133. 
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förlorade som annars skulle ha influtit i konkursboet vilket drabbar alla borgenärer med 

oprioriterad fordran.134  

 

Vidare skulle det utvidgade återtagandeförbehållet på andra sätt innebära en ökad 

arbetsbelastning i form av utredningssvårigheter för konkursförvaltaren. Eftersom ett förbehåll 

måste vara knutet till köpeskillingen måste det utredas om egendom som finns kvar i 

konkursboet går att hänföra till obetalda försäljningar. Om återtagandeförbehåll istället skulle 

ha samma rättsverkningar som idag skulle leverantörerna inte ha rätt att separera och 

egendomen skulle helt enkelt ingå i konkursmassan vilket innebär mindre utredningsarbete.135 

 

Kommissionskommittén anförde att en utvidgning av förbehåll kan innebära att en köpare som 

blir insolvent lättare kan välja att gynna en borgenär framför de andra. Detta kan göras genom 

att köparen och säljaren i efterhand påstår att ett förbehåll har uppställts och på så sätt ge säljaren 

en separationsrätt i egendom. Möjligheterna till efterkonstruktioner finns eftersom 

återtagandeförbehåll är en tyst säkerhetsrätt som inte innehåller något sakrättsligt moment.136 

Visserligen finns möjligheten till efterkonstruktioner redan idag, men möjligheterna skulle öka 

och även innefatta förbehåll till egendom som får vidareförsäljas.137  

 

5.4 Fördelar med ett utvidgat återtagandeförbehåll 
Med nuvarande återtagandeförbehåll måste konkursförvaltare och/eller domstol utreda om 

säljaren gett köparen en förfoganderätt eller inte vilket enligt Adlercreutz kan vara förenat med 

tolkningsproblem.138 Om man istället skulle tillåta att köparen förfogar över egendomen innan 

betalning skulle det inte behöva utredas huruvida medgivande förelåg. Säljaren skulle då alltid 

ha separationsrätt till egendomen.139 

 

Andra argument som talar för ett utvidgat återtagandeförbehåll är att det skulle finnas en 

rimlighet i att prioritera den säljare som lämnat krediten som möjliggjort förvärvet av 

egendomen. I vissa lägen kan det framstå som orättvist att ett varulager som nyss levererats 

istället ska kunna utnyttjas av andra borgenärer än leverantören.140 Som nämnts ovan kan 

företagshypotekshavare drabbas om leverantören prioriteras. Men det har framförts skäl för att 

det skulle förefalla mer naturligt att företagshypotekshavarna hellre än leverantörerna skulle 

göra en förlust, om köparen blir insolvent. Argumentet för detta är att hypoteksinnehavaren ofta 

är en bank, vilken skulle ha bättre möjligheter än en leverantör att bevaka köparens ekonomiska 

ställning för att sedan anpassa sin kreditgivning efter detta. Å andra sidan kanske banken i själva 

verket är den sista som får veta att köparen har försämrad ekonomi eftersom en näringsidkare 

kanske in i det sista undviker att låta banken få veta att denne är på väg att bli insolvent av 

rädsla för att förlora sin största kreditgivare.141 

 

Sedan kan det ifrågasättas om det verkligen skulle vara rimligt att prioritera den som möjliggjort 

förvärvet. Eftersom det finns flera som gett köparen en kredit för att möjliggöra andra förvärv 

men då dessa förvärv inte är knutna till en säkerhetsrätt får de andra bara en oprioriterad fordran. 

Varför skulle det vara rimligare att säljaren prioriteras framför dessa andra?  

                                                           
134 Se SOU 1988:63 s. 86. 
135 Se SOU 1988:63 s. 86 f. 
136 Mer om säkerhetsrätt utan sakrättsligt moment i avsnitt 2.3. 
137 Se SOU 1988:63 s. 87. 
138 Se Adlercreutz, s. 14. 
139 Se SOU 1988:63 s. 89. 
140 Se Adlercreutz, s. 14. 
141 Se SOU 1988:63 s. 87 f. 
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En annan fördel med att leverantören får återta egendomen för att få betalt för sin fordran är att 

det oftast är denne som kan sälja egendomen till bäst pris. Denne känner marknaden och får 

antas vara specialisten på att sälja just denna typ av egendom.142 

 

Som redan nämnts är det i många andra länder än Sverige redan möjligt att uppställa ett 

återtagandeförbehåll till egendom som får vidaresäljas innan betalning. Eftersom detta i nuläget 

inte går att göra i svensk rätt och att IP-rättsliga regler kan innebära att tvister ska prövas enligt 

svensk lag kan återtagandeförbehåll gjorda av utländska leverantörer komma att underkännas. 

Att godkänna uppställda förbehåll trots medgivande om förfogande innan betalning skulle 

innebära en bättre överenstämmelse i den internationella handeln. Utländska leverantörer 

skulle i större utsträckning kunna ge kredit. Dessutom skulle de tack vare en lägre kreditrisk 

även kunna pressa sina marginaler något, men återigen är en förutsättning för detta att 

förbehållsklausul som säkerhetsrätt inte är alltför osäker och slumpartad.143 

 

Förutom att det skulle vara rimligt att prioritera säljaren som möjliggjort förvärvet kan det även 

anses vara produktionsfrämjande. Om säljaren inte prioriteras kan viktiga leveranser utebli som 

är nödvändiga för företagets fortsatta överlevnad. Speciellt för företag som redan befinner sig i 

en ekonomisk kris kan ökad tillgång till kredit innebära att de klarar sig ur krisen. 

 

Dock kan det ifrågasättas om det verkligen är produktionsfrämjande att prioritera den som 

möjliggjort förvärvet. Det är inte säkert att det är önskvärt att företag som befinner sig i 

ekonomisk kris får ytterligare kredit. Om de inte får varorna sålda flyter det inte in några pengar 

att betala av tagna krediter med och risken är att insolvensen blir ännu djupare vilket inte alls 

främjar produktionen.144 Sedan kan det ifrågasättas om ett utvidgat återtagandeförbehåll över 

huvud taget skulle vara produktionsfrämjande. Som redan konstaterat är det ofta är slumpen 

som avgör vilken egendom som finns kvar hos köparen om denne fritt har fått förfoga över 

egendomen. Detta slumpmässiga utfall kan mycket väl innebära att leverantörerna, trots att de 

prioriteras genom att kunna uppställa en klausul om återtagande, ändå inte vågar lämna någon 

större kredit. För leverantören måste det vara viktigt att ha en effektiv säkerhet och speciellt då 

köparen befinner sig i ekonomisk kris. Ett återtagandeförbehåll är således bara 

produktionsfrämjande om leverantörerna anser att förbehållet är en effektiv säkerhetsrätt. Om 

förbehållet upplevs vara en ineffektiv säkerhetsrätt kan den tvärtom ha en 

produktionshämmande effekt.145 

 

5.5 Möjliga ekonomiska effekter av ett utvidgat återtagandeförbehåll 
Det är möjligt att ett utvidgat återtagandeförbehåll skulle kunna leda till dyrare krediter för 

detaljisterna. Anledningen till detta är att säkra kreditunderlag gör det lättare att få kredit. Om 

en leverantör lättare kan återta egendom är det svårare att avgöra vad som är kreditunderlag hos 

en detaljist. Osäkerheten kring vad som utgör kreditunderlag kan leda till att detaljister får 

svårare att beviljas bankkredit. Banken torde hellre lämna kredit till leverantörerna som har ett 

säkrare kreditunderlag i och med ökade möjligheter att återta egendom. Istället för att få kredit 

hos banken skulle en detaljist behöva söka kredit hos leverantören som i sin tur söker kredit hos 

banken, istället för att detaljisten kan söka kredit direkt hos banken. Flera led av kreditgivning 

                                                           
142 Se SOU 1988:63 s. 90. 
143 Se SOU 1988:63 s. 90.  
144 Se Sverige. Statens industriverk. Konkursutredningen, Konkursutredningen, Liber/Allmänna förl., Stockholm, 

1986. 
145 Se SOU 1988:63, s. 88 f. 
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leder sålunda till dyrare krediter.146 Å andra sidan kan det tvärtom vara så att det utvidgade 

återtagandeförbehållet leder till billigare krediter. Då leverantörerna börjar konkurrera med 

bankerna om kreditgivning kan detta pressa fram billigare krediter.147 

 

En annan tänkbar ekonomisk effekt av det utvidgade återtagandeförbehållet är att stora banker 

gynnas på bekostnad av mindre banker. Ovanstående argument, att leverantörerna kommer att 

söka kredit hos bankerna, inte bara för egen del utan även för att kunna lämna kredit till 

detaljisten, ökar kreditbehovet hos leverantörerna. Dessa är ofta kunder hos storbankerna som 

då gynnas.148  

 

Ett utvidgat återtagandeförbehåll skulle ge köparen fri förfoganderätt över egendomen. Säljaren 

skulle således sakna både faktisk och rättslig kontroll över egendomen men ändå samtidigt ha 

säkerhetsrätt i den. Detta kan innebära rättsteoretiska och systematiska svårigheter och har 

ansetts strida mot allmänna grundprinciper inom säkerhetsrätten.149 Dock är konstruktionen 

med säkerhetsrätt i egendom med förfoganderätt vanligt förekommande utanför Sverige utan 

att det uppfattas strida mot några allmänna grundprinciper.  

 

5.6 Sammanfattning 
Reformen ”det lilla steget” som skulle ge ett utvidgat återtagandeförbehåll har diskuterats. 

Nackdelar med ett sådant utvidgat återtagandeförbehåll som framförts är att förbehållen inte är 

”allvarligt menade”, att det skulle innebära en osäker säkerhetsrätt för leverantörerna samt ett 

minskat underlag för företagshypotekshavarna. Andra nackdelar med ett utvidgat 

återtagandeförbehåll som nämnts är att det skulle innebära svårigheter i utredning och att driva 

konkursboet vidare samt möjligtvis kunna leda till efterhandskonstruktioner av säljare och 

köpare.  

 

Fördelar med ett utvidgat återtagandeförbehåll som diskuterats är att reformen istället skulle 

kunna underlätta utredningen, att det kan finnas en rimlighet i att prioritera leverantören och att 

det skulle stimulera och underlätta handel med utlandet. Dessutom har det framförts argument 

för att ett utvidgat återtagandeförbehåll skulle vara produktionsfrämjande.  

 

Ekonomiska konsekvenser som lyfts är att reformen skulle kunna leda till dyrare krediter för 

detaljisterna och även innebära att stora banker gynnas på bekostnad av mindre banker. 

Eftersom en medgiven förfoganderätt innebär att säljaren skulle sakna både faktisk och rättslig 

kontroll över egendomen men ändå samtidigt ha säkerhetsrätt i den har reformen ansett innebära 

rättsteoretiska och systematiska svårigheter. Ett utvidgat återtagandeförbehåll har av vissa 

ansetts strida mot allmänna grundprinciper inom säkerhetsrätten. 

 

Kommittén menade att det var ovisst i vilken utsträckning ”det stora steget” skulle vara 

kreditskapande. Man ansåg att en utökning av återtagandeförbehåll i levererade varor, om man 

såg det ur ett bredare perspektiv, skulle vara en reform i felaktig riktning. Istället menade man 

att i den mån leverantörernas ställning behövde förstärkas borde det i stället ske genom att vissa 

förmånsrätter avskaffades eller inskränktes. 

 

 

                                                           
146 Se SOU 1988:63 s. 90 f. 
147 Se SOU 1988:63 s. 91. 
148 Se SOU 1988:63 s. 91. 
149 Se SOU 1988:63 s. 91. 
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6. Analys och slutsats 

I detta arbete har ett försök gjorts att beskriva gällande rätt för återtagandeförbehåll och närmare 

bestämt när ett återtagandeförbehåll får anses vara allvarligt menat. Först ska nämnas att 

återtagandeförbehåll är en typ av säkerhetsrätt som ger en kreditgivande säljare en 

återtaganderätt om köparen inte fullgör betalningen. Det uppställs vissa krav för att 

återtagandeförbehåll ska vara sakrättsligt giltigt. Förbehållet ska uppställas innan egendomen 

kommit i köparens besittning och säkerhetsrätten måste avse ett bestämt föremål, det vill säga 

varan måste vara preciserad. Vidare ska det framgå av avtalet vilken fordran som förbehållet 

avser och krediten måste ha lämnats av säljaren och ingen annan. Det finns vissa begränsningar 

för ett giltigt förbehåll och dessa är vidareförsäljning, konsumtion, bearbetning eller 

sammanfogning med egendom eftersom dessa förfoganden gör det omöjligt att återta 

egendomen. Ett förbehåll kan vara både skriftligt och muntligt men däremot är det ur 

bevissynpunkt fördelaktigt att ha skriftliga avtalsvillkor. Är förbehållet däremot ställt till en 

konsument behöver det vara skriftligt för att en omedelbar handräckning ska kunna genomföras. 

 

Det finns flera rättsverkningar av ett förbehåll. Förbehållet gör det möjligt för säljaren att, trots 

att varan har kommit i köparens besittning, häva köpet och återfå varan vid köparens 

betalningsdröjsmål. Dessutom ger förbehållet en rätt för annan kreditgivare än säljaren att återta 

varan om köparen inte fullgör sina förpliktelser. En annan rättsverkan av förbehållet är att 

säljaren har en separationsrätt till varan vid utmätning eller konkurs hos köparen. Ytterligare en 

rättsverkan är att säljaren får ett visst skydd mot köparens köpare och andra singularsuccessorer 

med de begränsningar som följer av godtrosförvärvslagen. Återtagandeförbehåll innebär också 

ett förbud för köparen att skada varan eller förfoga över den genom vidareförsäljning, 

konsumtion, bearbetning eller sammanfogning med egendom.  

Ett återtagandeförbehåll anses inte vara allvarligt menat om säljaren i samband med förbehållet 

även medger en rätt för köparen att fritt förfoga över egendomen innan slutbetalning. Enligt 

gällande rätt står det klart att det inte har någon betydelse om köparen ännu förfogat över varan 

eller inte. Tidpunkten för ogiltighet är redan när säljaren medger köparen en fri förfoganderätt. 

Det finns åsikter i doktrinen som anser att även omständigheten att säljaren bort känna till att 

ett förfogande skulle komma att ske gör förbehållet ogiltigt. Detta har dock endast diskuterats i 

lägre instanser och kan inte anses vara uttryck för gällande rätt. Denna strängare ståndpunkt har 

motiverats av hänsyn till de oprioriterade borgenärerna vid en konkurs. 

Om det förelegat ett uttryckligt eller underförstått medgivande till förfogande har prövats i flera 

rättsfall. Medgivandet har då rört vidareförsäljning eller infogande i fast egendom men 

principen om förbehålls ogiltighet vid förfoganderätt är densamma.  I NJA 1932 s 292 (Krupps 

äganderättsförbehåll) fanns ett förbehåll om äganderätt och i samband med köpet hade säljaren 

medgett köparen en rätt att vidareförsälja maskinerna och att uppkomna fordringar på nya 

köparen skulle tillkomma säljaren. HD bedömde att bolaget givits förfoganderätt och att 

äganderättsförbehållet därmed saknade laga verkan. I NJA 1959 s. 590 (Smågrisfallet) hade 

smågrisar sålts för uppfödning och slakt. Säljarna hade uppställt ett förbehåll om äganderätt till 

smågrisarna tills de var slutbetalda. Köparen hade för sin del utgått från att han haft en 

förfoganderätt innan slutbetalning. HD bedömde dock inte att konkursboet lyckats styrka att 

säljarna godtagit detta och förbehållen var därför sakrättsligt giltiga. I NJA 1960 s. 221 

(Asfaltbolagets dörrar) hade ett bolag köpt ett antal dörrar för att användas till en byggnad som 

bolaget höll på att uppföra. Dörrarna levererades vid byggnadsplatsen med hänsyn till byggets 

beräknade fortgång och HD menade att det inte kan antas annat än att bolaget haft rätt att 

omedelbart efter leverans använda dörrarna för avsett ändamål. Förbehållet ansågs inte 

sakrättsligt giltigt. I NJA 1974 s. 660 (Industriportarna) hade industriportar sålts med 
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äganderättsförbehåll och säljaren skulle ombesörja inmontering av portarna. HD bedömde att 

det inte kunde anses visat att säljaren, varken uttryckligt eller underförstått medgivit en 

förfoganderätt över portarna och förbehållet var därmed giltigt. 

Enligt gällande rätt är det således inte tillräckligt att köparen för sin del ansett sig ha rätt att 

förfoga över varan. I stället måste också säljaren uttryckligen eller underförstått ha varit överens 

med köparen om detta. Det har dessutom argumenterats för att en förbehållsklausul ska 

underkännas om säljaren inte protesterar om köparen gör ett olovligt förfogande över 

egendomen. Som exempel har tagits att en säljare som trots att denne fått kännedom om att ett 

förfogande har skett ändå fortsätter att leverera till köparen, kan det ses som att säljaren indirekt 

har medgivit en förfoganderätt. Det har diskuterats om ett förbehåll möjligtvis kan anses vara 

inte allvarligt menat då säljaren på andra sätt agerat så att köparen ingivits så starka 

förhoppningar om att samtycke skulle komma att ske att köparen har tyckt sig ha rätt till 

samtycke. Dessa åsikter, att säljarens uteblivna protester och även att köparen skulle ha ingivits 

så starka förhoppningar att det kan vara tal om ett underförstått medgivande, har inte fastslagits 

i praxis. Sammantaget får rättsläget anses oklart var gränsen går för att ett underförstått 

medgivande ska föreligga.  

Gällande bevisbördan har det anförts att det i linje med allmänna principer är den som hävdar 

att förfogandeförbudet inte är allvarligt menat som har bevisbördan för detta påstående. Detta 

fastslogs i NJA 1959 s. 590 (Smågrisfallet) då HD la bevisbördan på den part som påstod att 

köparen hade en rätt att, trots ett skriftligt äganderättsförbehåll, förfoga över varorna. Även i 

NJA 1974 s. 660 (Industriportarna), NJA 2009 s. 79 och nyligen T 2835 - 18 går HD på samma 

linje. Dock har det framförts åsikter om att beviskravet emellertid inte bör ställas högt i de 

situationer då köparen inte har god likviditet. Motiveringen till detta är att det får anses stå i 

strid mot affärsmässiga realiteter att uppställa förfogandeförbud till en sådan köpare.  

I detta arbete har ett försök gjorts att beskriva när det kan anses råda en presumtion att 

förbehållet inte är allvarligt menat. Förekomsten av en sådan presumtion har diskuterats främst 

vid försäljning av varor, som inte kan brukas utan att förbrukas och vid försäljning av varor till 

en detaljist. Bland annat uttalade JustR Mannerfelt i NJA 1974 s. 660 (Industriportarna) att ”det 

kan anses råda en – givetvis brytbar – presumtion för att båda parter i verkligheten utgått från 

att köparen oberoende av betalning och äganderättsförbehållet ska kunna ta varan i 

anspråk när (…) gör detta behövligt”. Enligt tillägget skulle presumtionen gälla om avtalet 

avsåg varor som levererades till en byggplats och varorna ifråga var avsedda att infogas i 

byggnaden av köparen men principen har ansetts gälla även vid medgivande om 

vidareförsäljning. Även Håstad anför i sitt tillägg till NJA 2009 s. 79 att det i vissa situationer 

kan presumeras att förbudet att förfoga före betalning inte var allvarligt menat. I doktrinen 

framför Håstad uttryckligen åsikten att det enligt de lege lata är möjligt att det skulle råda en 

presumtion vid försäljning till en detaljist. Mer osäkert men ändå möjligt är möjligheten att det 

kan föreligga en presumtion i de fall köparen inte har god likviditet eftersom ett 

förfogandeförbud för en återförsäljare som inte har god likviditet står i strid mot affärsmässiga 

realiteter. Huruvida det i vissa situationer råder en presumtion för att förbehållet inte var 

allvarligt menat har aldrig fastslagits i praxis utan endast diskuterats och därför var det 

intressant att se om HD skulle diskutera möjligheten till presumtion när domstolen beviljade 

prövningstillstånd i T 2835 – 18 (Husbilsfallet). Tingsrätten ansåg att det förelåg en presumtion 

att förbehållet inte var allvarligt menat. Hovrätten utesluter inte möjligheten att det i vissa 

situationer kan råda en presumtion men anser inte att en sådan föreligger i det här fallet. HD 

menar att redovisad rättspraxis inte ger något stöd för mer än att frågan om ett 

återtagandeförbehålls sakrättsliga giltighet till följd av en uttrycklig eller underförstådd 

överenskommelse mellan parterna istället ska avgöras efter sedvanlig avtalstolkning. HD menar 

att en presumtion skulle skapa gränsdragningsproblem. Domen i T 2835 – 18 talar därmed inte 
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för att det kan råda en sådan presumtion och rättsläget idag får därför snarare anses vara att det 

inte är möjligt att det skulle råda en presumtion för att förbehållet inte var allvarligt. 

 

Vid en bedömning om förbehållet var allvarligt menat ska istället samtliga omständigheter i det 

enskilda fallet beaktas. Med hänsyn till förutsebarheten och rättssäkerheten hade möjligheten 

till en presumtion på ett sätt varit att föredra. Många starka argument har framförts till att det i 

vissa situationer bör råda en presumtion. Vid exempelvis varor som inte kan brukas utan att 

förbrukas skulle en sådan presumtion vara att föredra. Som framfört ger sådana typer av varor 

säljaren en mycket osäker säkerhetsrätt vilket talar för att förbehållet inte var allvarligt menat. 

Att det råder en presumtion här hade inneburit att varor som inte kan brukas utan att förbrukas 

som huvudregeln inte borde gå att använda som säkerhetsrätt. Ett sådant utgångsläge skulle på 

ett sätt vara att föredra eftersom det skulle komma tillrätta med många förbehåll som uppställs 

av fel syfte, nämligen i syfte att kringgå lagen för att skapa en separationsrätt för säljaren i 

köparens motsedda konkurs och inte i syfte att kunna återta varan om köparen inte betalar. Även 

vid försäljning till detaljist är ofta anledningen med kreditköpet att köparen inte har råd att köpa 

varan kontant, utan att köparen behöver sälja varan för att sedan med dessa medel kunna betala 

säljaren. Även här får säkerhetsrätten anses vara mycket osäker eftersom det är vanligt att 

köparen gör just detta, säljer varan innan betalning till säljaren. Att det istället skulle råda en 

presumtion skulle leda till större förutsebarhet och rättssäkerhet för att liknande fall bedöms 

lika. Men nu får HD:s senaste avgörande tala emot att uppställa en generell presumtion vilket 

har andra fördelar. Att det istället för en presumtion ska göras en sedvanlig avtalstolkning och 

väga in samtliga omständigheter i enskilda fallet bidrar visserligen inte till någon förutsebarhet 

men å andra sidan får det anses öka sannolikheten för att utgången i målet blir materiellt rättvis. 

Återigen måste avvägningen mellan förutsebarhet och en materiellt rättvis utgång göras och i 

T 2835 – 18 har HD lagt störst vikt vid den materiellt rättvisa utgången. 

 

Även om HD inte förespråkar en presumtion menar domstolen att vissa omständigheter kan tala 

för att säljaren har gett köparen en underförstådd förfoganderätt före betalning. Som exempel 

anger domstolen de nyss anförda situationer där en presumtion har diskuterats, nämligen om 

kreditköpet avser varor avsedda för omedelbar förbrukning eller när en grossist säljer till en 

detaljist. Så även om en presumtion inte föreligger är situationerna nog för att väcka misstankar 

att förbehållet inte var allvarligt menat. Det viktigaste är dock om avtalet eller omständigheterna 

i övrigt är sådana att betalningsskyldigheten enligt parternas avtal inträtt före förfogandet. Det 

vill säga om den naturliga förfogandetidpunkten infaller före eller efter betalningstidpunkten. 

Om den infaller innan kan det tala för att säljaren i vart fall underförstått har gett köparen en 

förfoganderätt före betalning.  

En annan intressant sak i avgörandet T 2835 – 18 är HD:s ställningstagande i användningen av 

terminologin. Förbehåll kan benämnas bland annat äganderättsförbehåll, ägarförbehåll, 

hävningsförbehåll eller återtagandeförbehåll men oberoende av vilken benämning som används 

har de samma rättsliga verkningar. Som anförts i arbetet har det ansetts råda stora oklarheter 

vilken term som är att föredra. I rättsfallet använde både parterna och de lägre instanserna 

termen äganderättsförbehåll men när saken avgörs i HD är det istället termen 

återtagandeförbehåll som anges som rättslig utgångspunkt och termen används sedan 

konsekvent igenom domen.  Genom att drastiskt byta term väljer HD att stötta lagstiftaren och 

tar ställning till vilken term som faktiskt är att föredra. Domstolen påminner om att oberoende 

av vilken benämning som används har de samma obligationsrättsliga och sakrättsliga 

verkningar.  HD:s dom i Husbilsfallet talar för att de olika termerna går att använda och att de 

har samma rättsverkningar men att termen återtagandeförbehåll är termen att föredra. Det 

återstår att se om avgörandet kommer att skapa ringar på vattnet. Nu är både lagstiftaren och 

domstolen överens om vilken term som ska användas vilket borde innebära att även näringslivet 
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i framtiden i allt större utsträckning börjar använda termen återtagandeförbehåll istället för 

äganderättsförbehåll. 

Efter avgörandet T 2835 – 18 är rättsläget att ett uttryckligt eller underförstått medgivande till 

förfogande gör förbehållet sakrättsligt ogiltigt. Men som har framkommit i arbetet är den 

svenska begränsningen i förbehåll inte självklar. Säkerhetsrätt till såld egendom fram till 

köparens förfogande finns i alla västeuropeiska rättsordningar utom i den svenska, norska, 

finska och spanska. Det har anförts att den spansk-nordiska avvikelsen komplicerar det fria 

varuutbytet i Europa och att en europeisk harmonisering därför på sikt framstår som oundviklig. 

Önskemål har framförts att lagstiftaren ska se över en ändring av den i svensk rätt gällande 

sakrättsliga ogiltighetsregeln. En sådan förändring skulle kunna vara att utvidga 

återtagandeförbehållet på så sätt att ge säljaren en möjlighet att medge en förfoganderätt även 

innan slutbetalning. Som anförts finns det både för- och nackdelar med en sådan reform. Men 

förbehåll i andra rättsordningar har ofta en starkare ställning än den svenska och i många länder 

tillåts säljaren att medge en förfoganderätt innan slutbetalning utan att förbehållet därmed är 

ogiltigt. Det innebär att om en utländsk säljare uppställer ett förbehåll till en vara som säljs till 

köpare i Sverige kan förbehållet komma att ogiltigförklaras om svensk lag blir tillämplig enligt 

IP-rättsliga regler. I takt med att den internationella handeln ökar måste en ändring av 

ogiltighetsregeln övervägas. Ogiltighetsregeln har visserligen vuxit fram genom praxis och 

finns inte reglerad i lag. Dock har den fått sådant starkt fäste att en ändring genom praxis nog 

inte skulle kunna vara möjlig. Istället kan reformen ”det lilla steget” som presenterats i detta 

arbete vara ett sätt att genom lagstiftning genomföra denna förändring.  
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