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Sammanfattning 
 

Sakrättsligt skydd uppnås på olika sätt vid lösöreköp beroende på om det är ett köp enligt 

köplagens eller konsumentköplagens bestämmelser. Köp mellan privatpersoner omfattas idag 

av köplagens bestämmelser där det är traditionsprincipen som är gällande. Med 

traditionsprincipen krävs det en besittningsövergång för att köparen ska erhålla sakrättsligt 

skydd över den köpta varan. Om varan lämnas kvar hos säljaren efter erlagd betalning innebär 

det att säljarens borgenärer kan ta den i anspråk för att betala säljarens skulder vid eventuell 

konkurs eller utmätning.  

 

Vid konsumentförhållanden ansågs det som en negativ effekt för konsumenten om den köpta 

varan behövde lämnas kvar hos säljaren. Konsumenten intog en sämre ställning i jämförelse 

med näringsidkaren med bristande kunskap och en omedvetenhet om vilka regler som gäller. 

Detta låg till grund för en övergång till avtalsprincipen för konsumentköpen som innebär att 

konsumenten blir skyddad redan genom köpeavtalet. 

 

Privathandeln har ökat på senare år samtidigt som kunskapen om gällande regler fortfarande är 

bristfällig. I en utredning från Allmänna reklamationsnämnden har det belysts vilka problem 

som föreligger vid privathandel och vissa av de problemen har nämnts i uppsatsen. 

 

Traditionsprincipen infördes vid en tid då samhället såg annorlunda ut än vad det gör idag och 

syftet bakom principen är därför inte lika aktuell. Med detta i beaktning har ett nytt lagförslag 

tagits fram under 2015 av lösöreköpskommittén i SOU 2015:18 som syftar till att övergå helt 

till avtalsprincipen vid lösöreköp. Om avtalsprincipen antas innebär det att en långt gående 

princip sätts ur spel. 
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1. Inledning 
 

I Sverige har traditionsprincipen varit gällande huvudregel vid alla typer av köp sedan början 

på 1900-talet. I slutet på 1900-talet började det uppmärksammas vilka brister och nackdelar 

som förelåg för privatpersoner som handlar av näringsidkare och som lämnade kvar den köpta 

varan i näringsidkarens vård. Traditionsprincipen gör att köparen får sakrättsligt skydd och 

äganderätt över varan först när de fått varan i sin besittning. Lämnades de kvar kunde säljarens 

borgenärer ta den köpta varan i anspråk vid säljarens utmätning eller konkurs. Det visade sig 

att konsumenterna tog en stor risk då många inte visste vilka regler som gällde. 

 

För att skydda konsumenterna från säljarens borgenärer gjordes det avsteg från den annars 

allmänt gällande traditionsprincipen till förmån för avtalsprincipen vid konsumentköp. Ett av 

huvudskälen till detta var just av den bristfälliga kunskapen om risken konsumenterna tog 

genom att lämna kvar en köpt vara hos säljaren. Utöver konsumenternas brist på kunskap kring 

det sakrättsliga skyddet har det visat sig att det i allmänhet finns lite kunskap på det köprättsliga 

området. Samtidigt ökar privathandeln i stadig takt.  

 

Idag förekommer det mycket handel mellan privatpersoner via sociala medier och andra 

internet-sidor. Handel mellan närstående, som vänner och släktingar, är också vanligt 

förekommande. I dessa fall förekommer det förmodligen mer regelbundet att en köpt vara 

lämnas kvar för förvaring. När både säljare och köpare är privatpersoner faller köpreglerna 

utanför den mer skyddande konsumentköplagens tillämpningsområde och omfattas istället av 

köplagen. Köplagen är en dispositiv lag vilket innebär att det går att avtala om andra villkor än 

de som uppställs i lagen.1 Uppsatsen avser att behandla om lagstiftaren har sett över köpreglerna 

för privatpersoner och vad de har kommit fram till.  

 

Under 2015 kom det ett nytt lagförslag genom SOU 2015:18 som syftar till att överge 

traditionsprincipen för avtalsprincipen vid lösöreköp. En av orsakerna till varför förslaget har 

lagts fram är för att traditionsprincipen anses förlegad och gammal och dess syfte har tappat 

verkan. Avtalsprincipen anses vara mer naturlig och enklare i tillämpningen. Om förslaget antas 

eller inte är inte avgjort i skrivande stund. 

 

 

1.1 Syfte 
 

Syftet med denna uppsats är att undersöka skillnaden som föreligger vid köp av lösöre mellan 

näringsidkare och privatpersoner och privatpersoner emellan. Jag ska utreda vilket skydd som 

föreligger vid båda köpeavtalen, samt titta på vilka problem som kan uppstå vid privathandeln.  

 

1. Vad finns det för skydd vid köp privatpersoner emellan? 

2. Vilka skillnader föreligger för att erhålla sakrättsligt skydd enligt KöpL och KkL? 

 

 

1.2 Avgränsning 
 

Uppsatsen kommer främst att behandla det sakrättsliga skyddet för privatpersoner, men för att 

förklara problematiken på bästa sätt har det även varit viktigt att beskriva hur det ser ut vid 

                                                           
1 3 § köplagen 
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andra köpförhållanden. Jag har fokuserat på lösöreköp och lämnat köp om fast egendom och 

köp i andelar åt sidan. 

 

 

1.3 Metod 
 

För att beskriva vilka olika principer som finns i det svenska köprättssystemet har jag använt 

mig av Statens offentliga utredningar och propositioner till framförallt lagarna Köplagen och 

Konsumentköplagen. Doktrin och praxis har jag använt för att visa det praktiska nyttjandet av 

principerna och hur de tillämpas i olika situationer. En rapport från Allmänna 

reklamationsnämnden har tagits in för att belysa problemen vid privathandeln. 
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2. Sakrättsligt skydd 
 

Begreppet sakrätt har använts på olika sätt med skiftande betydelser. I den romerska rätten 

betecknades sakrätten som en rättighet som innehavaren av ett objekt kunde utöva mot vem 

som helst som hindrade nyttjandet av den. En fordringsrätt eller en obligationsrätt kunde dock 

bara göras gällande mot en specifik person, motparten i avtalet. Att något är en sakrätt innebar 

att innehavaren av rätten kunde göra den gällande mot den som upplåtit egendomen samt dennes 

borgenärer. I den äldsta germanska rätten beskrevs sakrätten som en rättighet som är en 

individuellt bestämd sak medan fordringsrätten stod för ett visst värde. En sakrätt som är en 

individuellt bestämd sak kan därmed vinna skydd mot olika tredje män medan fordringar sällan 

blir skyddade gentemot säljarens borgenärer.2  

 

Inom sakrätten har det i Sverige blivit vanligt att behandla alla slags rättigheter, där även 

nyttjanderätter och fordringsrätter ingår, och efter det undersöka i vilken mån som den 

rättigheten har skydd mot en säljares borgenärer.3  

 

Tvister om det sakrättsliga skyddet uppstår ofta i samband med bland annat konkurs, utmätning 

och tvesala. En sakrättslig konflikt kännetecknas av att olika personer har motstridiga krav mot 

samma egendom och för att den ena ska få sitt krav uppfyllt behöver övrigas krav uteslutas.4 

Att ha sakrättsligt skydd till en sak innebär därmed att ha bättre rätt till saken. Detta blir främst 

aktuellt när en köpare behöver få borgenärsskydd och separationsrätt gentemot säljarens 

borgenärer. För att en köpare ska uppnå sakrättsligt skydd gentemot säljarens borgenärer beror 

det på vilken typ av lös egendom som är köpt.5 Lös egendom kan likställas med allt som inte är 

fast egendom enligt första och andra kapitlet i Jordabalken. Det kan vara saker som olika 

råvaror, djur, olja, maskiner, konstverk och dylikt. Det sakrättsmoment som behöver uppnås 

vid handel enligt köplagen är normalt sett tradition där en besittningsförändring behöver ske. 

Undantaget till tradition är registrering enligt lösöreköpslagen (1845:50) (LkL). Om en köpare 

förvärvar något som inte säljaren själv besitter krävs endast denuntiation (underrättelse) till 

tredje man om att det finns en ny ägare till saken. Vid köp av lösa saker mellan närstående krävs 

tradition genom rådighetsavskärande.6 En vara som en konsument köper av en näringsidkare 

kräver inte tradition, utan uppnår sakrättsligt skydd redan genom köpeavtalet. Detta förutsätter 

att varan kan identifieras hos säljaren, 49 § konsumentköplagen.  

 

2.1  Traditionsprincipen 
 

Enligt svensk rätt gäller traditionsprincipen som huvudprincip vid försäljning av lösöre för att 

en köpare ska få sakrättsligt skydd av en vara. Principen har fått sitt namn från det latinska ordet 

tradere som betyder överlämna. Den innebär att en köpare blir skyddad mot säljarens 

borgenärer först när köparen har fått varan i sin besittning. Med traditionsprincipen innebär det 

att äganderätten övergår till köparen genom betalning och en besittningsövergång.7 

 

Om den köpta varan av någon anledning lämnas kvar hos säljaren kan den vid en utmätning 

eller konkurs hos säljaren tas i anspråk för att betala dennes skulder, oavsett om varan är betald 

eller inte. Skulle varan vara betald och lämnad hos säljaren kan köparen riskera att gå miste om 

                                                           
2 Håstad, Sakrätt avseende lös egendom, s 15 
3 Håstad, Sakrätt avseende lös egendom, s 16 
4 Millqvist, Sakrättens grunder, s 15 f 
5 Millqvist, Sakrättens grunder, s 118 
6 Millqvist, Sakrättens grunder, s 118 f 
7 Gerhard, Köprättens grunder, s 112 
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både köpeskillingen och varan som köptes. Principen får bland annat praktisk betydelse i 

händelse av utmätning eller konkurs hos säljaren.8 

 

För konsumentköp fördes det in ett undantag till traditionsprincipen eftersom det kunde skapa 

negativa konsekvenser för den enskilde köparen.9 Undantaget finns att hitta i 49 §10 

konsumentköplagen och det anger att konsumenten ska bli skyddad redan genom avtalet, även 

om varan lämnas kvar hos säljaren. 

 

Köparen kan även få sakrättsligt skydd även om själva varan inte är i köparens besittning. Det 

som krävs för att skyddas mot säljarens borgenärer är att säljaren ska ha avskurits från varan 

och inte längre ha dispositionsrätt över den. Om det är en vara som ska transporteras till köparen 

hindras säljarens borgenärer att förfoga över varan om köparen har fått ett dokument som ger 

uteslutande rätt att förfoga över varan gentemot transportören.11  

 

Traditionsprincipen är även viktig utanför köpbestämmelserna, då den tillämpas vid gåvor av 

lös sak enligt lagen (1936:83) angående vissa utfästelser om gåva. Det bortskänkta föremålet 

måste ha kommit i gåvotagarens besittning för att inte vara giltig mot givarens borgenärer.12 I 

NJA 1962 s 669 gav föräldrarna en sekretär med befintliga prydnadsföremål till deras dotter 

som present i samband med hennes bröllop. När fadern dog stod sekretären kvar i 

föräldrahemmet och tvist uppkom mellan dottern och dödsboet om gåvan var fullbordad eller 

inte. HD fann att gåvan inte var fullbordad eftersom sekretären stod kvar på samma ställe som 

den alltid gjort och någon besittningsförändring hade inte skett. 

 

 

2.1.1 Traditionsprincipens historia 
 

Traditionsprincipen sträcker sig tillbaka till den romerska rätten. År 293 utfärdades en 

konstitution av kejsar Diocletianus som innebar att äganderätt inte övergick annat än vid 

tradition eller hävd. Traditionskravet tolkades dock inte strikt alla gånger utan tillät ibland olika 

traditionssurrogat, som exempelvis constitutum possesorium.13 Motsatsen till 

traditionsprincipen kom från den nederländske juristen Grotius som år 1625 uttryckte att 

äganderätten borde övergå direkt via avtalet. Hur historisk rättspraxis sett ut har enligt Håstad 

varit svårt att utreda, men det verkar som att avtalsprincipen har varit gällande vid vanliga 

överlåtelser i många länder under 1700-talet. 1734 års lag visade inget krav på tradition för 

sakrättsligt skyddat äganderättsförvärv av lösöre. Däremot fanns det i 10 kap 1 § Handelsbalken 

(HB) ett krav på besittningsövergång för att sakrättsligt skydd skulle gälla för panträtter. Under 

1800-talet i Sverige ansågs avtalsprincipen medföra risker för säljarens borgenärer eftersom det 

antogs att gäldenären ofta falskt påstod att egendom som skulle utmätas var överlåten. Då 

traditionsprincipen ibland kringgicks vid pantsättningar återinfördes traditionskravet i Sverige 

genom lagstiftning under 1800-talet.14  

 

                                                           
8 Prop. 2001/02:134 s 73 
9 Prop. 2001/02:134 s 74 
10 ”Köp enligt denna lag gäller mot säljarens borgenärer i och med avtalet. När köp inte avser en bestämd vara, 

blir köpet dock inte gällande mot borgenärerna förrän åtgärd har vidtagits genom avskiljande eller märkning av 

varan, anteckning om varan i en bokföringshandling eller på något annat sätt så att det framgår att varan är 

avsedd för köparen.” 
11 Ramberg & Herre, Allmän köprätt, s 78 
12 Prop 2001/02:134 s 73 
13 Håstad, Sakrätt avseende lös egendom, s 208 (Avtal om att säljaren ska besitta saken för köparens räkning) 
14 Håstad, Sakrätt avseende lös egendom, s 208 ff 
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1835 infördes den första lösöreköpförordningen som hade en innebörd av att låta köparen lämna 

kvar den köpta varan i säljarens besittning och ändå ha sakrättsligt skydd mot säljarens 

borgenärer vid eventuell utmätning eller konkurs. Skäl till detta var för att motverka de falska 

påståenden som gäldenären kunde ge om att egendom som var kvar i dennes besittning 

egentligen var överlåten genom avtal. Förordningen uppdaterades år 1845 med strängare 

formkrav efter några heta debatter kring förordningens tillkomst.15  

 

 

2.1.2 Traditionsprincipen i Sverige 
 

I början på 1900-talet övergick Sverige från avtalsprincipen till traditionsprincipen. Principen 

blev starkt förankrad i svensk rätt och blev allmänt gällande på alla typer av köp.16 Wilhelm 

Sjögren har en framträdande plats i traditionsprincipens svenska historia. Han gjorde en 

bokstavstolkning på lösöreköpförordningen där han hävdade att det inte ska göras skillnad på 

omsättningsöverlåtelser och säkerhetsöverlåtelser. Förordningen var tillämplig på alla typer av 

”köp”. Som justitieråd i HD förde Sjögren fram sin uppfattning om traditionsprincipen i ett 

minoritetsvotum från 1912. I tre avgöranden från 1920-talet, NJA 1924 s. 543, 1925 s. 130 och 

1925 s. 453 förankrade HD traditionsprincipen och gjorde den gällande i svensk rätt. Sjögren 

anses vara bakomliggande inspiratör till ändringen. De två första rättsfallen handlade om virke 

som var märkt och avskilt för köparen17, men som inte hade hunnit komma i dennes besittning 

innan säljaren gick i konkurs. Säljaren hade fortfarande virket i sin vård och ingen tradition 

hade skett. Det sista fallet handlade om ett köp av fyra ångvinschar som köparen lämnade kvar 

då han inte omedelbart behövde de. När säljaren gick i konkurs kom besittningsfrågan åter på 

tapeten. Eftersom köparen inte heller registrerat sitt köp enligt LkL hade han inte vunnit 

borgenärsskydd.18  

  

Vid köp i Sverige krävs det alltså en besittningsövergång för att köparen ska vara sakrättsligt 

skyddad. Säljaren behöver ha separerats från objektet för att det inte ska ingå i dennes utmätning 

eller konkursbo. Undantag till detta är om köpet har registrerats enligt LkL.19  

 

 

2.2  Lösöreköplagen 
 

1845 infördes lösöreköpförordningen (LkF) som senare döptes om till lag (1845:50) om handel 

med lösören, som köparen låter i säljarens vård kvarbliva (LkL). Det är en lag som innehåller 

bestämmelser om vad en köpare måste göra för att skydda sig mot säljarens borgenärer om 

köparen av någon anledning behöver lämna kvar lösöret hos säljaren. LkF hade en föregångare 

från 1835 som syftade till att hindra en gäldenär att undanta egendom från sina 

utmätningsborgenärer genom påhittade köpehandlingar. 1845 skärptes kungörelseförfarandet 

där de formella detaljerna återfinns i LkL. Förordningen gick ut på att såld egendom som fanns 

                                                           
15 Mellqvist, SvJT 2010 s 217, s 220, & Håstad, Sakrätt avseende lös egendom, s 212 
16 Mellqvist, SvJT 2010 s 217, s 221 
17 År 1944 infördes lag (1944:302) om köpares rätt till märkt virke och den utgör ett undantag till 

traditionsprincipen. Om virket lämnas kvar hos säljaren är köparen skyddad mot säljarens borgenärer endast om 

virket är märkt för köparen och att det genom märkning anges vad som tillkommer köparen. Lagen medför inte 

att köparen kan anses få besittning på virket genom märkningen, endast skydd mot säljarens borgenärer. Detta 

fastslogs i NJA 1966 s 107.  
18 Mellqvist, SvJT 2010 s 217 – s 223 f 
19 Håstad, Sakrätt avseende lös egendom, s 51 
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kvar hos säljaren inte skyddades från gäldenärerna om inte de formella kraven i lagen var 

uppfyllda. 20 

 

Lagen ställer upp ett undantag från traditionsprincipen där besittningsövergången ersätts om 

det angivna registreringsförfarandet iakttas och det passerar en kortare tid.21 För att kunna 

genomföra en registrering enligt LkL krävs en skriftlig handling som anger vad som är köpt 

och det behöver även vara bevittnat. Inom en vecka från köpedatum ska köpet meddelas i en 

lokal tidning på säljarens bostadsort. Inom åtta dagar efter detta ska ett bevis på meddelandet i 

tidningen samt den skriftliga handlingen överlämnas till kronofogdemyndigheten i det län där 

lösöret finns och inom en månad från samma dag ska det visas i tingsrätten på orten där lösöret 

finns för att protokollföras.22 30 dagar från att det har protokollförts vid tingsrätten har köparen 

separationsrätt till objektet.23 Detta innebär att objektet är skyddat från att tas i anspråk av 

säljarens borgenärer vid utmätning eller konkurs.24  

 

 

2.2.1 Lösöreköpslagen i praktiken 
 

Lagen utgör ett principiellt viktigt undantag men är inte lika vanligt förekommande i praktiken 

som traditionsprincipen. Tillfällen som köparen kan vilja lämna kvar det han köpt hos säljaren 

är i teorin två olikartade fall. Det ena fallet är när köparen av praktiska skäl inte kan eller har 

möjlighet att ta med sig objektet men ändå vill avsluta affären. Det kan vara fråga om större 

objekt som köparen har kommit över till ett bra pris men som inte genast ska användas. 

Lagervaror är också sådana objekt som köparen kan vilja lämna kvar hos säljaren en tid innan 

det ska levereras. När köparen så småningom tar till sig lösöret för eget bruk utgör köpet ett 

vanligt omsättningsköp. Det är i köparens intresse som lösöret lämnas kvar hos säljaren. 

Gemensamt för dessa typer av köp är att köparen sällan tänker på, eller ens vet, att en 

lösöresregistrering kan behövas och det är inte heller säkert att de känner till vilka 

konsekvenserna är om objektet inte registreras. 

 

Det andra fallet gäller säkerhetsöverlåtelser. Det är ett köp i form av en kreditgivning, men här 

är det säljarens intresse som tillgodoses. Köparen förvärvar objektet men låter det vara kvar hos 

säljaren för att säljaren därefter köper tillbaka lösöret av köparen på avbetalning. På ytan utgör 

det ett köp vilket innebär att det kan registreras enligt LkL och samtidigt få separationsrätt vid 

säljarens konkurs eller utmätning. Denna metod är inte lika vanlig på grund av de ganska 

besvärliga reglerna i LkL, men förekommer ibland gällande större anläggningstillgångar.25   

 

 

2.3  Sakrättsligt skydd vid utmätning och konkurs 
 

Utmätning är för de tillfällen när en gäldenär inte vill betala, medan konkurs är tänkt för de 

tillfällen när gäldenären inte kan betala.26  

 

                                                           
20 Håstad, Sakrätt avseende lös egendom, s 216 f 
21 SOU 1995:11 s. 135 
22 1 § LkL 
23 3 § LkL 
24 SOU 1995:11 s. 137 ff 
25 Millqvist, Sakrättens grunder s 136 f 
26 Håstad, sakrätt avseende lös egendom, s 97 
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Om en borgenär inte får betalt för en fordran kan han med hjälp av ett uppvisande av en 

exekutionstitel ansöka om utmätning hos kronofogdemyndigheten. En exekutionstitel innebär 

att sökandens krav är fastställt av domstol i form av ett betalningsföreläggande. Vid en 

utmätning tas gäldenärens tillgångar i anspråk för att kunna betala borgenärens fordran, men 

det tas inte mer tillgångar än vad som motsvarar värdet på fordran.27  

 

Konkurs enligt 1 kap 2 § konkurslagen (1987:672) (KL) innebär att gäldenären har en oförmåga 

att betala sina skulder i rätt tid och betalningsförmågan är inte tillfällig. Det går också att säga 

att gäldenären är på obestånd eller insolvent. En gäldenär försätts i konkurs efter ansökan av 

sig själv eller av en borgenär. Trots att det finns tillgångar som överstiger skulderna är 

gäldenären insolvent om tillgångarna är bundna på ett sätt som gör att de inte kan lösa skulderna. 

Vid en konkurs tar borgenärerna hand om gäldenärens all egendom och säljer den, där pengarna 

sedan delas upp mellan borgenärerna. Detta framgår av 1 kap 1 § KL.28 

 

För att tredje man ska ha sakrättsligt skydd och separationsrätt vid gäldenärens utmätning eller 

konkurs ska han kunna bevisa att den egendomen som ska utmätas inte är gäldenärens. För att 

påståendet ska vara pålitligt bör han kunna ha stöd för det eftersom gäldenären antas vara ägare 

till det som finns i dennes besittning. Presumtionen finns för att det vanligen är så att personer 

äger det som finns i deras besittning och även för att gäldenären inte ska kunna undandra 

egendom med hjälp av tredje man genom ett påstående.29 Exempel på när tredje man har 

separationsrätt är om den bil som påträffats hos gäldenären visar sig vara en hyrbil. 

Uthyrningsfirman har fortfarande äganderätt på bilen och den kan därmed inte tas i anspråk för 

att betala gäldenärens skulder.30 Trots bevis, som ett kvitto för köpet, kan egendomen tas i 

anspråk för att betala gäldenärens skulder. Vid utmätning och konkurs gäller som sagt 

traditionsprincipen eller registrering enligt LkL. Om detta inte har skett har inte köparen uppnått 

sakrättsligt skydd över varan.   

 

I RH 89:83 upphävde hovrätten en utmätning på en bil då en privatperson några dagar innan 

utmätningen hade förvärvat bilen. Köparen hade fått nycklarna till bilen, den var parkerad på 

en allmän parkeringsplats och han hade registrerat sig i bilregistret. På grund av detta hade 

gäldenärens möjligheter att förfoga över bilen upphört och bilen hade kommit i köparens 

besittning. Samma utgång blev det i RH 96:82. Kronofogden ville utmäta en på Sveriges Radios 

inhägnade privata parkeringsplats stående bil tidigare tillhörande gäldenären. Han åberopade 

att han överlåtit bilen till B, som vid utmätningstillfället var registrerad ägare och hade 

nycklarna till bilen. Hovrätten ansåg även här att gäldenärens möjligheter att disponera över 

bilen hade upphört och köparen ansågs ha bilen i sin besittning. 

 

 

2.4  Sakrättsligt skydd vid dubbelöverlåtelser (tvesala) 
 

B är ägare av en bil som han har lagt ut till försäljning via Blocket. A hör av sig och säger att 

han vill köpa bilen. A och B kommer överens och upprättar ett muntligt köpeavtal. A bor inte 

på orten och har därför inte möjlighet att hämta bilen samma dag. För att vara säker på att bilen 

är hans för A direkt över pengar till B:s konto och säger att han ska hämta bilen nästkommande 

dag. Senare samma dag hör C av sig och säger att han vill köpa bilen. C åker direkt till B och 

gör klart affären. Han betalar när han kommer fram och tar sedan bilen i sin besittning. När A 

                                                           
27 Håstad, Sakrätt avseende lös egendom, s 95 
28 Håstad, Sakrätt avseende lös egendom, s 97 
29 Håstad, Sakrätt avseende lös egendom, s 106 f 
30 Millqvist, Sakrättens grunder, s 45  
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kommer fram dagen därpå och upptäcker att bilen är såld till C uppstår frågan vem som har rätt 

till bilen. Både A och C vill att respektives rätt ska gälla enligt det avtal de ingått med B. 

 

Om B säljer en bestämd egendom till A och sedan till C så borde utgångspunkten vara att den 

första köparen har bättre rätt till egendomen. Principen framgår av stadgandet i 1 kap 5 § HB 

där det anges att den första köparen ska ha bättre rätt till varan. Om däremot A aldrig har hunnit 

få besittning eller nyttjat varan och den istället har utgivits till C, behöver C ha handlat i god 

tro för att kunna överta äganderätten på varan. I NJA 1932 s 107 ansågs den andra köparen av 

ett instrument ha handlat i god tro och därmed gjort ett giltigt förvärv. Den första köparen hade 

inte heller erlagt någon betalning för instrumentet, varpå säljaren påstod att något köp inte hade 

kommit till stånd. Dubbelöverlåtelser av lösöre regleras enligt 2 §31 lagen (1986:796) om 

godtrosförvärv av lösöre (GFL).32 Det räknas inte som ett dubbelförfogande om 

kronofogdemyndigheten säljer utmätt egendom eller att en konkursförvaltare säljer egendom 

från ett konkursbo, som gäldenären tidigare sålt men där borgenärsskydd inte inträtt före 

utmätningen eller konkursen.33  

 

Normalt sett förmodas den som besitter något vara ägare till det. Om samma sak säljs till flera 

personer förmodas den som först får egendomen i sin besittning ha bättre rätt till den. Denna 

regel framgår av 4:18-19 Utsökningsbalken (UB) och bygger på att den som har något i sin 

besittning oftast är ägare till den, trots att kvitton och liknande bevis kan vara slängda. Om 

besittaren av viss egendom blir stämd av en annan person som påstår sig ha bättre rätt till 

egendomen ligger bevisbördan på den som påstår motsatsen. Skulle det inte kunna utredas vem 

som egentligen äger saken kommer besittaren presumeras vara ägare till den.34 

 

Detsamma gäller om någon vid en utmätning hävdar att egendom som finns hos gäldenären inte 

ägs av denne och att det därför inte kan tas i anspråk för hans skulder. Bevisbördan ligger på 

den som påstår något.35 Skulle det då kunna bevisas av den första köparen att det har skett en 

dubbelöverlåtelse och att den andra köparen har handlat i ond tro tillämpas regeln i 2 § GFL. 

 

Kravet på god tro är strikt hållet och kräver att köparen inte får väcka misstankar om varan vid 

köpet. Kravet skärptes år 1999 från ”inte borde ha insett” till ”inte borde ha misstänkt”. 

Bakgrunden till detta är att även om en förvärvare inte möjligtvis kan veta att det säljaren 

överlåter inte är dennes att förfoga över så ska en köpare iaktta en rimlig grad av aktsamhet. 

Aktsamheten bedöms efter omständigheterna kring köpet. Egendomens beskaffenhet, 

förhållanden under vilka varan utbjöds och omständigheterna i övrigt är sådant som ligger till 

grund för bedömningen. Bevisbördan för god tro ligger på förvärvaren som har att visa på att 

han inte borde ha insett att säljaren inte fick förfoga över objektet. Om bedömningen leder till 

att köparen inte hade kunnat inse att egendomen inte var säljarens att förfoga över, så anses 

köparen ha handlat i god tro.36 

 

Till skillnad från vad som gäller vid övriga köp så anses äganderätten övergå till den första 

förvärvaren redan genom köpeavtalet enligt 2 § GFL även om någon besittningsövergång inte 

har skett. Vid en dubbelöverlåtelse, där den andra köparen har handlat i god tro och fått varan i 

                                                           
31 ”Har någon förvärvat lösöre genom överlåtelse från någon annan som hade egendomen i sin besittning men 

varken var ägare till den eller behörig att förfoga över den på det sätt som skett, får förvärvaren äganderätt till 

egendomen, om han har fått den i sin besittning och var i god tro.” 
32 Håstad, Sakrätt avseende lös egendom, s 83 f 
33 Millqvist, Sakrättens grunder, s 62 f 
34 Håstad, Sakrätt avseende lös egendom, s 51 
35 Håstad, Sakrätt avseende lös egendom, s 51 
36 Prop. 1997/98:168 s 11 
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sin besittning, ska den första köparen anses ha förlorat äganderätten.37 Om det är ett 

godtrosförvärv påverkas inte äganderätten hos den andra köparen även om den första köparen 

har gjort en registrering enligt lösöreköpslagen.38 

 

Varför regleringen för dubbelöverlåtelser faller under GFL är för att lagstiftaren har ansett att 

en person som sålt vidare en vara inte längre är berättigad att förfoga över saken på ett sätt som 

gör att köparens rätt kränks. Trots att säljaren fortfarande har besittning över varan ska han inte 

anses vara ägare till den. Detta kopplar samman till 1 kap 5 § HB som hänvisar till 

avtalsprincipen; den som först köpte varan ska anses vara ägare till den.39  

 

 

2.4.1 Besittningsbegreppet 
 

Långt tillbaka förklarades besittningstagandet som att man behövde ha kontroll över 

egendomen för att kunna försvara den mot andra.40 Idag läggs det större vikt vid att säljaren blir 

avskuren rådigheten över egendomen för att köparen ska uppnå borgenärsskydd. Traditionen är 

till för att överlåtelsen blir synlig utåt och därför är det inte det viktigaste att köparen behöver 

få saken i sin besittning.41 

 

Enligt gällande rätt presumeras en person som besitter något även vara ägare till den. I första 

hand föreligger besittning när en sak befinner sig under någons omedelbara kontroll. Som 

exempel kan ges när en innehar nycklarna till ett hus så har den personen besittning till de saker 

som finns i huset. En person kan även ha medelbar kontroll till något. Det sker när den 

omedelbara besittningen sker av någon som erkänner att den gör det för den medelbare 

besittarens räkning. Om exempelvis A har besittning över B:s husnyckel och A anser sig inneha 

nyckeln för B:s räkning så anses husnyckeln vara i B:s medelbara besittning. Detta framgår av 

4 kap 18 § UB.42 

 

För sådant lösöre som två eller flera har tillgång till brukar det pratas om två olika begrepp, 

sambesittning och gemensam besittning. Begreppen har haft olika betydelse tidigare men har 

genom 4 kap 19 § UB sammanfogats till att båda benämns som gemensam besittning. För att 

se till den specifika situationen behöver det utredas vad som egentligen menas. Sambesittning 

brukade tidigare förklaras som att ha självständig tillgång till något, till exempel sådant som 

finns i makars gemensamma bostad. Gemensam besittning föreligger om exempelvis två 

personer har varsin nyckel till ett skåp som är försett med dubbla lås.43  

 

 

2.4.2 Besittning inom köprätten 
 

Kravet på besittning har betydelse i många olika sammanhang. Inom köprätten brukar det kallas 

att risken går över på köparen vid avlämnandet av varan.44 Regeln hör ihop med att säljaren har 

större chans att förhindra olyckor när varan fortfarande finns kvar i dennes besittning. Om 

                                                           
37 Håstad, Sakrätt avseende lös egendom, s 65 
38 Millqvist, Sakrättens grunder, s 62 
39 Millqvist, Sakrättens grunder, s 62 
40 SOU 2015:18 s 36 
41 SOU 2015:18 s 65 
42 Håstad, Sakrätt avseende lös egendom, s 50 ff 
43 Håstad, Sakrätt avseende lös egendom, s 50 
44 13 § Köplagen 
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köparen skulle vara oförmögen att betala så har säljaren s k stoppningsrätt, en rätt att behålla 

varan om den inte har kommit i köparens besittning.45  

 

Om köparen har fått egendomen i sin besittning och sedan lämnar tillbaka den till säljaren så 

påverkas giltigheten av traditionen av parternas syften och avsikter. Besittningsövergångens 

varaktighet är också av betydelse. För att undvika en prövning av överlåtelsens riktighet 

infördes traditionsregeln. Förvärvaren har därmed ingen rätt att få sakrättsligt skydd utan att 

tradition har förekommit. Av ändamålsskäl bör det beaktas hur den påstådda överlåtelsen 

uppenbarar sig och vilka uppoffringar som är tagna för att motverka skenavtal.46 I NJA 1996 

not A 4 medgavs borgenärsskydd trots att köparen endast skulle ha en kortvarig besittning på 

lösöret (två lastbilar) och försäljningen skedde i säkerhetssyfte. Skillnaden var att återgången 

av lastbilarna skulle gå till ett närstående bolag som hade samma ägare som konkursbolaget. 

Eftersom det inte kunde visas att köparen borde ha insett att bilarna skulle nyttjas på samma 

sätt av samma personer som innan försäljningen accepterades den kortvariga 

besittningsövergången av domstolarna och konkursboet saknade rätt att göra anspråk på 

lösöret.47 

 

Hur långvarig en besittningsövergång måste vara är dock oklart och detta framkommer i NJA 

1975 s 638. Där träffades ett köpeavtal angående en husvagn mellan två privatpersoner. 

Köparen hade tagit husvagnen på en ”provtur” och sedan lämnat kvar den hos säljaren för 

förvaring och vissa reparationer. Köparen hade en nyckel till vagnen och han hade omedelbart 

gjort en ägarregistrering i bilregistret. Vid några tillfällen lät köparen några andra personer 

övernatta i husvagnen. Vid säljarens utmätning var husvagnen ett föremål som de ville utmäta. 

HovR ansåg att tradition hade skett och att säljaren inte hade samma tillgång till husvagnen som 

innan köpeavtalet. HD:s majoritet anförde att husvagnen aldrig hade lämnat säljarens förvar 

och att köparens åtgärder inte var tillräckligt tydliga för att visa att säljaren inte längre förfogade 

över den. En giltig besittningsövergång hade inte ägt rum och på grund av detta fastställdes 

utmätningen för vagnen.  

 

Torgny Håstad tolkade majoritetens formulering som att traditionskravets främsta syfte var att 

varna andra personer från att köpa samma sak. Att vagnen är kvar hos säljaren kan få en ny 

köpare att göra ett godtrosförvärv genom att ta saken i sin besittning. Majoriteten kan också ha 

fokuserat på att det köparen gjorde med vagnen förklarades som ett lån eller nyttjanderätt. Då 

registreringen i bilregistret inte har något med själva besittningen att göra lades ingen större 

vikt vid det. Minoriteten i HD tittade på registreringen, erhållandet av nyckeln och provturen 

tillsammans och ansåg därmed att köparen hade tagit husvagnen i sin besittning. Köparen och 

säljaren hade redan vid köpeavtalet kommit överens om att vagnen skulle stanna kvar hos 

säljaren och HD:s minoritet fann inte att de anförda uppgifterna var oriktiga gällande 

återförandet.  

 

 

2.4.3 Äganderätt 

 
Besittningens betydelse har kommit till uttryck i 4 kap 18 § UB, vad gäller övergången för 

äganderätten. Där står det att den som besitter något ska antas vara ägare till den, om det inte 

                                                           
45 61 § Köplagen & Håstad, Sakrätt avseende lös egendom, s 51 
46 Håstad, Sakrätt avseende lös egendom, s 226 
47 Millqvist, Sakrättens grunder, s 128 
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framgår att den tillhör någon annan. Utsökningsbalkens bestämmelser kan sägas vara en 

spegelbild av vad som gäller vid köp av lös egendom.48  

 

Inom svensk rätt finns det ingen definition eller beskrivning som är direkt tillämpbar vid 

rättstillämpningen av äganderättsliga frågor. Det är svårt att ge en allmän förklaring på 

begreppet äganderätt och därmed även svårt att definiera vad som menas då det kan skilja 

beroende på vilken typ av egendom det gäller och i vilket sammanhang som äganderättens 

innebörd behöver förklaras.49 Det framhålls också i prop 2001/02:134 s 72 att det i svensk rätt 

inte finns någon allmän bestämmelse om när äganderätten övergår vid köp av lös egendom. 

Tidpunkten har endast kunnat bestämmas enligt de två principer som finns, traditionsprincipen 

eller avtalsprincipen. Antingen går äganderätten över genom att det sker en 

besittningsförändring, eller genom köpeavtalet. 

 

I ett sakrättsligt sammanhang spelar äganderätten en central roll, både vad gäller frågan vad det 

innebär att ha äganderätt och vem äganderätten till viss egendom tillkommer. Det handlar i det 

stora hela om den civilrättsliga innebörden för begreppet och för att komma fram till en slutsats 

om rättsläget duger det därför inte med en hänvisning till äganderätten som motivering.  

 

Inom EU har det tagits fram en definition av äganderättsbegreppet.50 Definitionen lyder; 

”Äganderätt” är den mest omfattande rätt en person, ”ägaren”, kan ha över egendom. Den rätten 

inkluderar ensamrätt, så långt det är förenligt med gällande lagar eller rättigheter som beviljats 

av ägaren, att använda, åtnjuta, ändra, förstöra, förfoga [över] och återvinna egendomen.51 

 

Trots avsaknad av en svensk definition på begreppet så återspeglar EU:s förklaring den svenska 

synen på den privata äganderättens innebörd. Om jag har köpt något och tagit hem det så har 

jag därefter ensamrätt till det, jag får använda det, ändra det, förstöra det, förfoga över det och 

rätt att få tillbaka det om jag lånat ut det.52 

 

I en artikel diskuterade Göran Millqvist äganderättsbegreppet angående NJA 2008 s 668. Fallet 

gällde en bil som säljaren tog tillbaka på grund av utebliven betalning från kreditköparen. Innan 

avräkning hann ske mellan säljare och köpare så blev bilen stulen vilket ledde till frågan – ”Vem 

av dessa två ägde bilen vid stöldtillfället ur försäkringssynpunkt?”. För att utreda äganderättens 

innebörd behövde de se på vilka försäkringar båda parter hade och hitta den rätta tolkningen av 

de försäkringsvillkoren. Det visade sig att köparen inte hade någon stöldskyddsförsäkring 

medan säljaren hade både stöldskyddsförsäkring och en restskuldsförsäkring. Tvisten kom att 

gälla vilken del av försäkringen som var tillämplig för att utfå ersättning. 

Stöldskyddsförsäkringen var tillämplig vid stöld av bilar som ägdes av firman och 

restskuldsförsäkringen var tillämplig bland annat vid skador på bilar som sålts och ägdes av 

köparen men som inte hade en fullgod försäkring.  

 

Genom återtagandet ansåg bilfirman att köparens äganderätt upphörde och att firman istället 

var rättmätig ägare av fordonet. I övrigt ansåg de att restskuldförsäkringen också var tillämplig 

då det fanns kvar en kreditfordran på köparen. Försäkringsbolaget ansåg att äganderätten 

tillkom köparen och att säljarens försäkringar därmed inte var tillämpbara. Tingsrätten ansåg 

att det var upp till bilfirman att bevisa dess äganderätt till fordonet, men enbart ett återtagande 

                                                           
48 Prop 2001/02:134 s 73 
49 Millqvist, Sakrättens grunder, s 25 
50 Millqvist, Sakrättens grunder, s 26 
51 PEL/Lurger, Faber, Acq. Own. S. 189  
52 Millqvist, Sakrättens grunder, s 26 ff 
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medförde inte att äganderätten återgick. Hovrätten höll med om detta. HD tillämpade 

stöldskyddsförsäkringen och tillerkände bilfirman full ersättning. De ansåg att risken åter var 

på bilfirman och att de i och med återtagandet tillägnade sig fordonet. Enligt 

försäkringsvillkoren blev därför bilfirman ägare då de kunde tillämpa stöldskyddsförsäkringen 

för egna fordon. Eftersom risken återgick till bilfirman och grundade ersättningsrätt måste bilen 

samtidigt anses tillhöra bilfirman. Då svensk rätt inte tillhandahåller någon tydlig definition på 

äganderätten blev HD:s utgångspunkt vem som hade risken för fordonet.53 

 

 

2.5  Sakrättsligt skydd vid närståendetransaktioner  
 

Vid försäljning mellan makar eller i andra familjeförhållanden kan det uppstå problem för att 

uppnå det sakrättsliga skyddet. Detta problem förekommer även i vissa fall mellan bolag och 

dess ägare och bolag som är närstående på grund av ägargemenskap. Om saken som säljs ska 

stanna i det gemensamma hemmet kan det vara svårt, och nästan omöjligt, att åstadkomma en 

tillräcklig besittningsförändring. Det är dels opraktiskt och orealistiskt att kräva tradition för 

transaktioner inom familjen, samtidigt som sådana transaktioner inte alltid är allvarligt menade 

utan är skapade för att undanhålla egendom från borgenärer. Därför måste det ses från fall till 

fall där en avvägning görs mellan dessa situationer. Det slutliga avgörandet beror på det 

enskilda fallets särskilda omständigheter.54  

 

För utmätningsfall i makars och sambors gemensamma hem finns det en presumtionsregel som 

menar på att lös egendom som finns i hemmet och kan utmätas tillhör gäldenären och kan därför 

tas i anspråk för dennes skulder.55 För att bryta presumtionen kan gäldenärens partner antingen 

styrka att egendomen tillhör den andre eller någon annan, eller göra det sannolikt att den ägs 

gemensamt av de båda. Regleringen gäller främst de fall där partnern påstår att egendomen är 

inköpt av dem gemensamt eller ensamt av partnern och att hela eller andelar i egendomen ska 

tillfalla denne. Om partnern kan styrka påståendet eller göra det sannolikt att det stämmer ska 

partnerns rätt respekteras vid utmätningen.56 Bevisregeln för att bryta presumtionen var en av 

de mest omdiskuterade frågorna i förarbetena till UB. Makarna antogs ha ett gemensamt 

intresse av att egendomen fråntogs från utmätningen och därför infördes presumtionsregeln för 

att motverka skentransaktioner och felaktiga besittningsövergångar. Presumtionen utsträcktes 

till att gälla andra samboende förutom make och maka i rättspraxis.57 Detta visade sig i NJA 

1973 s 460 där dottern till gäldenären ville undandra ett piano från utmätningen. Genom ett 

avbetalningskontrakt kunde hon visa att hon var köpare av pianot och det fick därmed inte tas 

med i utmätningen. 

 

Om gäldenären är den som har köpt något till det gemensamma hemmet och partnern påstår att 

han har köpt egendomen av gäldenären krävs en besittningsövergång för att partnern ska bli 

sakrättsligt skyddad. Det hjälper inte i den situationen att partnern kan visa kvitton eller andra 

betalningsbevis. Den rättsliga bedömningen utgår från om tradition eller registrering enligt 

lösöreköpslagen har företagits och om detta har genomförts är partnern skyddad mot 

gäldenärens borgenärer.58 

 

                                                           
53 Millqvist, Om begreppet äganderätt i svensk rätt, Analys InfoTorg 
54 Millqvist, Sakrättens grunder, s 130 f 
55 4 kap 19 § UB 
56 Millqvist, Sakrättens grunder, s 131 
57 Håstad, Sakrätt avseende lös egendom, s 109 
58 Millqvist, Sakrättens grunder, s 131 
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HD etablerade en huvudprincip för närståendefall i NJA 2007 s 413. Tanken var att det måste 

vara möjligt för närstående bolag att kunna handla av varandra och att det avgörande momentet 

för tradition i sådana fall är ett rådighetsavskärande. I det här fallet ägdes både köparbolaget 

och säljarbolaget av samma fysiska person. Företrädarens handlingsutrymme var begränsat till 

att gälla köparbolaget och för säljarbolagets räkning var han därför tvungen att respektera den 

genomförda försäljningen. Säljarbolagets rådighet över objektet hade upphört och tradition har 

skett. Om företrädaren skulle bortse från detta och låta säljarbolaget förfoga över egendomen 

som innan köpet genomfördes, skulle han kunna göra sig skyldig till förskingring eller trolöshet 

mot huvudman. Företrädaren skulle dessutom bli personligen skadeståndsskyldig mot 

köparbolaget.59  

 

Problem för närståendetransaktioner mellan bolag visar sig även i NJA 2008 s 684. Målet gällde 

vem som ska anses ha sakrättsligt skydd till en packlinje för räkor som köptes av ett finansbolag, 

som i sin tur överlämnade lösöret till en leasetagare. Leasetagaren visade sig vara ett dotterbolag 

till säljaren av packlinjen. På grund av felreparationer fick säljaren senare tillbaka objektet i sin 

besittning och under tiden objektet fanns i deras besittning gick de i konkurs. Konkursboet ville 

att objektet skulle ingå för utmätning medan finansbolaget hävdade sakrättsligt skydd. 

  

Köparen förde talan mot konkursboet där de hävdade att det köpta lösöret hade 

rådighetsavskurits från säljaren och att de skulle få skydd gentemot konkursboets borgenärer. 

Rättsfrågan som aktualiserades var om konkursboet hade förlorat sin rådighet över objektet så 

pass att köparen blev skyddad mot borgenärerna när säljarbolaget kom på obestånd. Objektet 

var ett leasingobjekt som leasetagaren hyrde av köparen. Vid tidpunkten för överenskommelsen 

mellan köparen och leasetagaren ägdes objektet av säljaren, men det förvärvades senare av 

köparen. Vid tidpunkten ägdes leasetagar-bolaget av säljaren. B.H. var delaktig i båda bolagen, 

ensam styrelseledamot i säljarbolaget och en av fyra styrelseledamöter i leasetagar-bolaget. 

 

Pga fel som upptäcktes på objektet när det anlände till leasetagaren skickades det tillbaka till 

säljaren för lagning. Köparen godkände returen med kravet att tullmyndigheten skulle 

uppmärksamma att flyttningen av objektet endast var temporärt, att det var försäkrat och att 

avgifter och kostnader täcktes. Kraven blev uppfyllda och objektet returnerades till säljaren. 

Under tiden objektet åter fanns hos säljaren försattes de i konkurs och konkursboet ville sälja 

objektet.  

 

Köparen angav att de genom sitt köp av objektet var sakrättsligt skyddade från konkursboets 

borgenärer och därmed hade separationsrätt till objektet. Genom avtalets bestämmelser hade 

säljaren förlorat rådigheten över objektet då det innehöll regler som angav att leasetagaren inte 

får sälja, pantsätta eller disponera över objektet utan leasegivarens samtycke. Ägarens rätt till 

objektet fick inte riskeras. Att objektet också hade flyttats och monterats hos leasetagaren 

syftade till att rådigheten var avskuren. Leasetagaren hade den omedelbara besittningen till 

objektet och köparen hade den medelbara besittningen. Genom detta hade säljaren förlorat 

besittningen över objektet och sakrättsligt skydd uppstod för köparen. Att leasingobjektet 

tillfälligt var tillbaka hos säljaren var inte av betydelse för det sakrättsliga skyddet. Återförandet 

var inom ramen för garanti eller dispositiva köprättsliga regler, där de hade att förbättra objektet 

till leveransdugligt skick. Syftet med sakens återförande till säljaren är av betydelse vid 

bedömningen om det är sakrättsligt skyddat gentemot säljarens borgenärer.  

 

                                                           
59 Millqvist, Sakrättens grunder, s 133 
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Säljaren hävdade att de aldrig hade avskurits rådigheten över objektet och att det inte förelåg 

någon separationsrätt för köparen då någon sakrättsligt korrekt försäljning aldrig skett mellan 

parterna. Då B.H. var ensam ägare i säljarbolaget menade han att de även kontrollerade 

leasetagar-bolaget och genom detta kunde bestämma över objektet som de ville.  

 

HD behandlade frågan om köparen genom leasetagarens besittningstagande fått sakrättsligt 

skydd gentemot säljarens konkursborgenärer, då leasetagaren var ett helägt dotterbolag till 

säljaren som hade en och samma företrädare i båda bolagen. Då leasetagaren fått besittning 

över objektet för köparens räkning behövde styrelseledamöterna sätta leasetagarens intressen 

före säljarens. Detta ledde till att säljaren i tillräcklig grad fått sin rådighet avskuren från 

objektet och det gav köparen sakrättsligt skydd. 

 

Till HD:s dom gjorde Torgny Håstad ett tillägg. Han menade på att traditionskravets 

ursprungliga syfte får antas vara att traditionen ska ge publicitet åt överlåtelsen för att undvika 

ett vilseledande för andra möjliga köpare. Förutom traditionskravet eller registrering via 

lösöreköplagen kan en överlåtelse också ske via denuntiation. Denuntiationskravet gäller både 

för fordringar och lösören men infördes främst eftersom en enkel fordran inte kan traderas. För 

att få sakrättsligt skydd räcker det därför med en underrättelse till gäldenären. Denuntiation 

fyller det syfte som ligger till grund för traditionskravet; den faktiska möjligheten att förfoga 

över objektet överflyttas genom denuntiationen från överlåtaren till förvärvaren. Detta 

rådighetsavskärande inträder inte vid en registrering enligt lösöreköplagen då en säljare vid en 

registrering fortfarande kan förfoga över lösöret. Denuntiationen är en analog tillämpning av 

31 § skuldebrevslagen (1936:81). 

 

Begreppet rådighet är främst att hänföras till panträttens område och säkerhetsöverlåtelser. Då 

det i det här fallet gäller en omsättningsöverlåtelse är det istället besittningsförhållandet som är 

central i bedömningen. Om säljaren efter transaktionen har samma slags besittning som innan 

är det därför av betydelse. Det ska tydligt framgå att säljaren inte längre kan disponera över 

egendomen. Besittningstagandet till köparen ska antingen vara omedelbart genom förflyttning 

från säljaren eller medelbart genom förflyttning till företrädare för köparen. För att uppnå 

sakrättsligt skydd vid leasingaffärer gäller att säljaren ska ha förlorat varje form av besittning 

av objektet.60  

 

 
 

 

  

                                                           
60 NJA 2008 s 684 
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3.  Köprättslig reglering 
 

Köplagen i Sverige tillkom år 1905 efter ett nordiskt lagstiftningssamarbete. Danmark och 

Norges köplagar tillkom åren efteråt och de överensstämde i stora drag med den svenska 

lagstiftningen. Island fick sin köplag år 1922. I Finland hade de inte antagit någon köplag utan 

de förlitade sig istället på praxis och doktrin. Senare under 1960-talet inleddes ett arbete i 

Finland för att ta fram en köplag. I de övriga nordiska länderna utsågs sakkunniga inom området 

för att bevaka arbetet i Finland och samtidigt göra en översyn över gällande lagar. I Sverige 

blev det f.d. justitieråd Hjalmar Karlgren och professorn Jan Hellner som utsågs till sakkunniga, 

de ledde köplagsutredningen. Från utredningen kom det 1972 fram ett delförslag om en 

konsumentköplag som resulterade i 1973 års konsumentköplag (1973:877). De la även fram ett 

förslag på en ny köplag genom SOU 1976:66. Förslaget antogs inte eftersom det inväntades 

yttranden angående en ny konvention om internationella köp. Den nya konventionen bildades 

11 april 1980 och benämns ”Wienkonventionen”, ”FN-konventionen” eller CISG, som är en 

förkortning av den engelska titeln.61  

 

En nordisk arbetsgrupp tillsattes 1980 för att utvärdera de nordiska ländernas inställning till 

CISG och hur de kunde utforma nya liknande köplagar i Sverige, Norge, Danmark och Finland.  

Under våren 1981 undertecknade samtliga länder CISG och 1984 togs det fram en utredning 

om nya köplagar. CISG ratificerades i Sverige 1987 och kom att gälla som lag från 1 januari 

1989. Efter remissbehandling kom förslag till ny köplag i prop. 1988/89:76. Sveriges nya 

köplag (1990:931) antogs till att gälla från och med 1 januari 1991 och har CISG som förebild. 

Både systematiskt och innehållsmässigt skiljer sig den nya köplagen från 1905 års lag, men 

både rättspraxis och doktrin från 1905 års lag kan i vissa fall ge vägledning på frågor avseende 

nu gällande rätt.62  

 

 

3.1  Köplag 
 

I propositionen till den nya köplagen förklarades att den nya lagen skulle innebära ett 

moderniserande av köprätten och en anpassning till den internationella utvecklingen. Nyheter 

till den nya köplagen var bland annat vägledande bestämmelser kring om en vara ska anses 

felaktig, avhjälpande av fel och hävning. Det infördes också bestämmelser om köparens 

skyldigheter till att medverka till köpet.63 Köplagen är tillämplig på alla köp som inte anses 

vara konsumentköp64 eller internationella köp65. Det innebär att de köp som är tillämpliga är de 

näringsidkare emellan, privatperson som säljer till näringsidkare och privatpersoner emellan.66 

 

Av 3 § köplagen framgår det att det föreligger avtalsfrihet mellan berörda parter. Köplagen är 

en dispositiv lag vilket innebär att lagens bestämmelser inte är tillämpliga om annat följer av 

avtalet. Med lydelsen ”följer av avtalet” anges att lagen åsidosätts till förmån för andra 

bestämmelser. Det kan betyda att bestämmelser som inte finns med i köplagen utgör en lösning 

på en möjlig tvist som parterna har valt att tillämpa. Detta behöver inte betyda att parterna har 

haft en medveten uppfattning om vad de har valt att gälla dem emellan. Om det är parter som 

                                                           
61 Lagkommentar till Köplag (1990:931), Jori Munukka, www.karnov.se 
62 Lagkommentar till Köplag (1990:931), Jori Munukka, www.karnov.se 
63 Prop. 1988/89:76 s 1 
64 4 § Köplagen 
65 5 § Köplagen 
66 Prop. 1989/90:89 s 23 f 
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ofta handlar av varandra kan även praxis, handelsbruk eller annan sedvänja som måste anses 

vara bindande för parterna ta över från köplagens bestämmelser.67   

 

Vid en tvist mellan parterna har domstolarna viss frihet vid bedömningen om tidigare praxis 

ska följa på det aktuella fallet. Handelsbruk och sedvänja parterna emellan är inte något som 

domstolarna är bundna till. Där ska det göras en normativ bedömning om det måste anses 

bindande för parterna. En oskälig sedvänja kan därför sättas åt sidan eller jämkas.68 För att 

kunna göra en korrekt bedömning av vad parterna har avtalat om behöver köpeavtalet granskas 

då avtalet kan vara uppbyggt enligt allmänna avtalsenliga grunder.69 Avtalsfriheten som följer 

av den dispositiva lagregeln råder dock inte i varje hänseende vid ett köp. Vid ett oskäligt 

avtalsvillkor kan 36 § avtalslagen jämka ett avtal om det missgynnar en av parterna. Detta får 

ses från fall till fall.70  

 

 

3.2  Konsumentköplag 
 

Konsumentköplagen togs fram för att stärka konsumentens ställning i förhållande till 

näringsidkaren.71 Det infördes en regel i 3 § konsumentköplagen som angav att avtalsvillkor 

som var till nackdel för konsumenten inte är giltiga.  

 

Konsumentköplagen tillämpas på köp av lösa saker som en näringsidkare säljer till en 

konsument. Den är även tillämplig på köp mellan privatpersoner, om köpet förmedlas av en 

näringsidkare.72 Bestämmelsen finns främst för att hindra att lagen kringgås vid försäljning av 

begagnade varor. Den har också ett syfte till att hindra en näringsidkare att kringgå 

konsumentköplagens regler genom att anlita en privatperson som ombud för försäljningen.73 I 

övrigt regleras handel mellan privatpersoner av köplagen.74 I förarbetet till lagen fördes ingen 

diskussion om att utvidga tillämpningsområdet för handel mellan privatpersoner. 

 

Köp enligt konsumentköplagens bestämmelser tillämpas när en näringsidkare säljer en vara till 

en konsument. Enligt lagen förklaras en konsument som en fysisk person som handlar för 

ändamål utanför näringsverksamhet och en näringsidkare förklaras som en fysisk eller juridisk 

person som handlar för ändamål som har samband med näringsverksamhet.75 

Tolkningsproblem kan ibland uppstå för att avgöra om en försäljning är inom ramen för 

konsumentköplagens tvingande bestämmelser eller inte. Så snart den enskilda transaktionen 

genomförs inom näringsverksamheten anses personen ha agerat i egenskap av näringsidkare.76 

Om det bedöms falla under konsumentköplagens bestämmelser har säljaren inte möjlighet att 

avtala om villkor som sätter köparen i en sämre ställning än vad lagen ställer upp.77 

 

 

                                                           
67 Håstad, Köprätt och annan kontraktsrätt, s 32 
68 Håstad, Köprätt och annan kontraktsrätt, s 33 
69 Prop. 1988/89:76 s 65 
70 Prop. 1988/89:76 s 66 
71 Ramberg & Herre, Allmän köprätt, s 24 
72 1 § 1-2 st Konsumentköplagen 
73 Prop. 1989/90:89 s 30 
74 Prop. 1989/90:89 s 24 
75 1 § 5-6 st Konsumentköplagen 
76 Ramberg & Herre, Allmän köprätt, s 30 
77 3 § Konsumentköplagen 
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3.2.1 Konsumentköp eller ej? 

 
Ovan nämnda problem uppenbarade sig när Allmänna reklamationsnämnden skulle bedöma om 

tvistemålet ARN 2003-8465 föll under köplagens eller konsumentköplagens bestämmelser. En 

fiskare ansågs ha agerat i egenskap av näringsidkare då han på kvittot till den sålda båtmotorn 

inkluderade mervärdesskatt. Personen som köpte båtmotorn hävdade två olika fel på motorn. 

Han ville därför häva köpet samt få ersättning för reparationer. Då försäljningen hade 

framställts vara ett led i skatteplanering i säljarens firma utgick köparen från att han sålde 

motorn i egenskap av näringsidkare. Säljaren påstod att det inte var något fel på motorn vid 

överlåtelsetillfället och att motorn hade varit hans privata och därmed inte ingick i hans 

verksamhet. Nämnden vände sig till konsumentköplagens förarbete för att se hur en 

näringsidkare ska bedömas. Termen näringsidkare omfattar en fysisk eller juridisk person som 

driver verksamhet av ekonomisk natur och är av sådan karaktär att den kan betecknas som 

yrkesmässig, men det behöver inte finnas något vinstsyfte. Nämnda förarbete angav också att 

det från lagen skulle undantas de fall där en person som normalt sett är att betrakta som en 

näringsidkare, handlar utanför sin verksamhet och i egenskap av privatperson. Exempel på detta 

är när en företagare säljer sina privata möbler. Endast omständigheten att varan inte ingår i 

verksamheten utgör inte grund för att konsumentköplagen saknar tillämpning.78 Enligt 

nämndens bedömning fanns det inga rimliga skäl till varför en privatperson ska specificera ett 

kvitto som så har skett i detta fall. Att försäljningssumman inkluderade mervärdesskatt visar på 

att säljaren har agerat i egenskap av näringsidkare. Att motorn inte ingick i säljarens 

inventarium saknade betydelse.  

 

Till följd av vad som angivits ansåg nämnden att konsumentköplagen var tillämplig lag. Enligt 

20 § konsumentköplagen svarar säljaren för fel som funnits vid leveransen och då säljaren inte 

har presenterat något som visar att det första felet inte fanns vid avlämnandet anses det ha 

funnits sedan tidigare. På grund av detta blev köparen berättigad att få ersättning för att avhjälpa 

det första felet. Det andra felet ansågs ha uppkommit plötsligt och relativt lång tid efter 

leveransen att det inte kan ha anses förelegat fel vid köpet. Som stöd till detta anges en e-

postväxling där köparen yttrat att motorn gick utmärkt.79 

 

I verkligheten var fallet ovan ett köp mellan privatpersoner men det betraktades ändå som ett 

konsumentköp. Omständigheterna visar att kvittots utformande var en avgörande faktor för att 

detta skulle behandlas som ett konsumentköp. 

 

Det blev en liknande utgång i rättsfallet NJA 2001 s 155. Fallet gällde en försäljning av en 

segelbåt. Vid försäljningstillfället befann sig båten i lokalerna för säljarens båtverksamhet där 

den även undergick reparation. Säljaren hade tidigt klargjort att han sålde båten som 

privatperson eftersom han hade finansierat båten själv. När köparen senare yrkade på ett återköp 

eller fel och nedsättning av köpeskilling behövdes bedömningen göras om vilka felregler som 

skulle vara tillämpbara, köplagens eller konsumentköplagens.  

 

Tingsrätten utgick direkt ifrån att det var konsumentköplagens regler som gällde eftersom båten 

var i bolagets vård. Hovrätten ansåg att eftersom säljaren tidigt hade klargjort att det var han 

som privatperson som sålde båten och att köparen själv hade konstruerat och undertecknat 

köpeavtalet så skulle köplagens bestämmelser gälla. HD gjorde bedömningen att försäljningen 

låg inom ramen för konsumentköplagen. Detta baserades på att båtaffären hade en nära 

                                                           
78 Prop. 1989/90:89 s 60 
79 ARN 2003-8465 
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anknytning till bolagets verksamhet genom säljarens roll som företagsledare. Båten hade 

tidigare varit visningsexemplar på mässor som ett led i marknadsföring för bolaget. Vid 

försäljningstidpunkten var båten i bolagets vård och i bolagets lokaler för renovering. Det 

faktum att säljaren ansåg att han sålde i egenskap av privatperson skulle inte medföra att 

konsumentköplagens skyddande regler undantas. 
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4. Behov av särreglering vid konsumentköp 

 
Konsumentköplagen skapades som tidigare nämnt efter ett förslag från köplagsutredningen. 

Tanken var att skapa en lag som var tvingande till konsumentens förmån. Säljare använder sig 

ofta av standardiserade köpevillkor upptagna i kontrakt, ordersedlar eller garantibevis och de 

förstärker för det mesta säljarens rättsliga ställning i jämförelse med 1905 års köplag. Då 

villkoren för köpet bestäms av säljaren var konsumentens möjligheter att påverka innehållet 

väldigt små. Köparens rättigheter påverkades därmed på ett negativt sätt genom att deras 

rättigheter blir kraftigt nedsatta. Avtalsfriheten i köplagen skulle komma att inkräktas av de 

tvingande reglerna som gäller till konsumentens fördel i konsumentköplagen. Från utredningen 

kom det fram att det inte skulle kunna tas fram ett tillfredsställande skydd för konsumenterna 

genom en ändring i dåvarande lag. På grund av detta föreslogs det ett införande av en ny lag 

som reglerade grundläggande befogenheter som köparen bör ha gentemot säljaren, men någon 

fullständig reglering av köparens ställning eftersträvades inte. De delar som inte behandlades i 

konsumentköplagen skulle analogt tillämpas av köplagen. Lagen skulle vara ett civilrättsligt 

komplement till 1970 års lag om otillbörlig marknadsföring och 1971 års lag om förbud mot 

otillbörliga avtalsvillkor. 80  

 

Till den nya konsumentköplagen lades det fram en uttömmande reglering av de vanligast 

förekommande problemen som kan uppstå vid ett konsumentköp. Regler kring leveranstid och 

fel på varan är exempel på problem som kan uppstå för konsumenten. Regleringen behövdes 

för att stärka konsumenternas ställning på marknaden. Om det skulle uppstå någon tvist mellan 

konsument och säljare medför köparens bristande juridiska kunskap att han hade svårt att hävda 

sin rätt. Varans ekonomiska värde motsvarar inte heller alltid de juridiska kostnaderna för att 

erhålla biträde i domstol, vilket medförde att det sällan gick så långt.81 I samband med 

ändringen skulle den allmänna köplagen inte längre vara tillämplig på konsumentköp. 

Köplagens regler skulle endast tillämpas analogt om konsumentköplagen inte hade någon 

reglering på frågan.82 Det sakrättsliga skyddet kommenterades inte i förslaget om en ny 

konsumentköplag. 

 

Köplagen är skriven för de som har viss insikt i köprättsliga frågor. Den tar därmed i första 

hand sikte på kommersiella köp men tillämpas också på köp av privatpersoner. Vidare anses 

enskilda konsumenter inte vara insatta i köpfrågor och därför fanns det ett intresse av att utforma 

en lag som var enkel för konsumenten att läsa. Huvudprincipen i konsumentköplagen skulle 

vara tvingande regler till konsumentens förmån.83 

 

 

4.1  Avtalsprincipen  
 

Avtalsprincipen innebär att köparen får sakrättsligt skydd och äganderätt till en vara gentemot 

säljarens borgenärer redan genom köpeavtalet. För att principen ska vara uppfylld förutsätts det 

att den köpta varan är individualiserad och märkt just för den köparen. Principen tillämpas i 

många länder vid alla typer av köp. Om köpet gäller annat än en bestämd vara, exempelvis en 

tvättmaskin av viss modell där ett enskilt exemplar inte har separerats, uppnås inte sakrättsligt 

skydd för köparen. Det krävs att varan antingen har avskilts för konsumenten eller att det har 

                                                           
80 SOU 1972:28 s 7 
81 SOU 1972:28 s 28 
82 Prop. 1989/90:89 s 23 f 
83 Prop. 1989/90:89 s 25 
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skett någon märkning eller anteckning i en bokföringshandling om att varan är avsedd just för 

den konsumenten. Om det är så att varan inte befinner sig hos säljaren utan hos en tredje man 

räcker det med denuntiation till tredje mannen för att köparen ska vara skyddad mot säljarens 

borgenärer.84  

 

Avtalsprincipen var som tidigare nämnt gällande i Sverige fram till sent 1800-tal i Sverige. Vid 

den tiden ägde de flesta människor väldigt lite saker. Sakrättens betydelse har följt handelns 

utveckling och vad som drev rättsutvecklingen framåt var behoven av kapital i form av krediter 

och säkerheter. Nya säkerhetsformer skapades och många låg nära ett vanligt köp. Det blev 

därför nödvändigt att bestämma förutsättningarna för övergången av äganderätten.85 För att 

motverka borgenärsbedrägerier skapades lösöreköpsförordningen och traditionsprincipen 

gjorde intåg genom rättspraxis.86  

 

 

4.1.1 Avtalsprincipens införande 
 

Frågan om traditionsprincipen skulle överges för avtalsprincipen i konsumentförhållanden var 

uppe för diskussion år 1989 när konsumentköplagen skulle göras om, men frågan bemöttes med 

tveksamhet. Vissa ansåg att det fanns en stor risk för svåröverskådliga transaktioner och 

formlösa säkerhetsöverlåtelser medan andra menade på att avtalsprincipen fungerade bra i 

andra länder. Då traditionsprincipen var så fast förankrad i svensk rätt ville de inte överge den 

då det ändå fanns en möjlighet att sakrättsligt skydda sin egendom genom registrering enligt 

LkL.87  

 

I november 1993 påbörjades ytterligare en utredning som hade i uppdrag att titta på vissa 

ändringar i konsumentköplagen. Bland annat skulle preskriptionstiden förlängas, 

garantibestämmelserna skulle ändras, samt några andra mindre justeringar. En uppgift var att 

se på möjligheten att förstärka skyddet för konsumenter som har lämnat kvar en köpt vara hos 

en insolvent näringsidkare. De behövde klarlägga i vilken omfattning och inom vilka branscher 

som konsumenter drabbas av förlust på grund av kvarlämnade varor hos insolventa 

näringsidkare. Till detta behövde de även titta på i vilken utsträckning som LkL har tillämpats 

vid konsumentköp.88  

 

I utredningen tillfrågades ett antal företag och förbund hur de har uppfattat konsumenters 

kunskap på bland annat det sakrättsliga skyddet. Där framkom det att konsumenternas kunskap 

var allmänt bristfällig eller obefintlig gällande risken de tog när de lämnade kvar en köpt vara 

säljaren.89 Några av de tillfrågade ansåg att det i båtbranschen fanns något mer kunskap om 

detta, men i övrigt var det bristfällig kunskap på ämnet.90 Skrymmande varor som båtar, bilar 

och vitvaror är sådant som oftast kunde lämnas kvar hos säljaren efter köpet och som 

konsumenter oftast åsamkades förlust för. I övrigt var det inte särskilt vanligt att köpta varor 

lämnas kvar.91  

 

                                                           
84 Gerhard, Köprättens grunder, s 112 
85 SOU 2015:18, s 35 f 
86 Se avsnitt 1.1.1 Traditionsprincipens historia 
87 Prop. 1989/90:89 s 26 f 
88 SOU 1995:11 s 133 
89 SOU 1995:11 s 141 
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Samtliga fick också svara på frågan om vilka fördelar och nackdelar det finns för säljarna om 

det skulle göras en övergång till avtalsprincipen i konsumentförhållanden. Några var rädda för 

att en övergång till avtalsprincipen skulle leda till missbruk av olika slag, som exempelvis 

skentransaktioner, och att företagens kreditmöjligheter skulle påverkas. Några nämnde att det 

inte bör spela någon roll för säljarna utan att de som berörs är tredje man/borgenärerna. 

Avtalsprincipen skulle kunna bli till nackdel för säljaren om inte betalning erhålls i samband 

med avtalet. Generellt ansåg de flesta att avtalsprincipen bör gälla för konsumentförhållanden 

i allmänhet och inte begränsas till att endast gälla vissa varor.92 

 

På frågan i vilken utsträckning de trodde att LkL används i konsumentförhållanden var det 

gemensamma svaret för de flesta att det var ytterst ovanligt eller mycket sällan som den 

tillämpas. Den ansågs vara ålderdomlig och svår att tillämpa. De flesta var också tveksamma 

till att en moderniserad lösöreköplag skulle användas. Utredningen besökte 

kronofogdemyndigheterna i Stockholms, Malmöhus och Kristianstads län där det kunde 

konstateras att det inte verkar ha förekommit någon registrering av konsumentköp. Det 

bekräftade det som enkäten hade visat, att LkL sällan eller aldrig används vid konsumentköp.93 

 

Baserat på vad som framkommit i utredningen tycktes det finnas ett behov av att förstärka 

skyddet för konsumenter vid säljarens insolvens. Förslag till hur LkL kunde moderniseras och 

förenklas togs fram och det konstaterades att förfarandet i sådana fall verkligen behöver komma 

till användning bland konsumenter. Som framgått av enkäten är konsumenter i allmänhet inte 

medvetna om traditionskravet vilket medför att de behöver få en information kring risken att 

lämna kvar en köpt vara hos säljaren. Då många konsumenter utgår från att de är berättigade att 

få ut sin köpta egendom vid säljarens insolvens var det osäkert om deras kunskap skulle 

förbättras genom information. Det var också osäkert om konsumenterna skulle använda sig av 

registreringsförfarandet då det innebär ett besvär för kunden och att registrering kan medföra 

en extra avgift. En möjlighet skulle vara att lägga över ansvaret på säljaren men det skulle å 

andra sidan medföra merarbete och ytterligare kostnader. Baserat på detta lär en modernisering 

av LkL inte öka skyddet vid konsumentköp.94 

 

Eftersom en modernisering av LkL inte var aktuellt behövde de titta på alternativa 

bestämmelser till traditionsprincipen. Om avsteg skulle göras behövde de se på om avsteget 

skulle gälla generellt för alla konsumentköp eller för specifika områden. Avsteg i allmänhet 

från traditionsprincipen för de sakrättsliga reglerna var däremot inte aktuellt.95  

 

Förstärkningen i lagen kom att gynna konsumenterna då det gavs förslag på att göra avsteg från 

traditionsprincipen till avtalsprincipen. Förutsättningar för att köparen skulle uppnå 

borgenärsskydd var ett bindande köpeavtal, samt att den köpta varan är individualiserad för 

kunden. Principen skulle gälla både köp och byte som omfattas av konsumentköplagen.96  

 

Regeringen tog till sig förslaget och införde avtalsprincipen i 49 § konsumentköplagen under 

2002.97 Regeln är ett undantag till den annars gällande traditionsprincipen som är tillämplig på 

övriga köp än konsumentköp. Det infördes främst för att skydda konsumenter då de ofta har 

bristfällig eller obefintlig kunskap om den risk som tas genom att lämna kvar en köpt vara hos 

                                                           
92 SOU 1995:11 s 273 f 
93 SOU 1995:11 s 142 
94 SOU 1995:11 s 142 f 
95 SOU 1995:11 s 144 
96 SOU 1995:11 s 133 
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säljaren.98 Konsumenten hamnar i underläge i jämförelse med näringsidkare och dennes 

borgenärer och det framstår som naturligt att konsumenten ska få tillgodose sig med en vara 

som är betald och individualiserad. Som det såg ut innan fick borgenärerna tillgodogöra sig 

både varan och köpeskillingen och konsumenten fick alltid själv stå för förlusten. Som tidigare 

nämnt är det nog en allmän uppfattning att köparen ska få hämta ut sin köpta vara och det fanns 

därför goda skäl att tillgodose konsumenternas intresse och överge traditionsprincipen. De 

fördelar som finns för konsumenten överväger de nackdelar som kan finnas med avtalsprincipen 

och riskerna det medför. Traditionsprincipen var särskilt viktig tidigare då de ekonomiska 

förhållandena var annorlunda sett till hur det är idag och det kunde vid den tiden ha setts mer 

naturligt att kräva en besittningsövergång för att uppnå borgenärsskydd.99 

 

 

4.2  Handel mellan privatpersoner 
 

I en förstudie från Centrum för Konsumtionsforskning (CFK) undersöktes det vilka problem 

som kan uppstå vid handel mellan privatpersoner idag. Studien visade att handeln är omfattande 

och ökande, men att det finns lite dokumentation vilket gör det svårt att få en korrekt bild av 

omfattningen av vilka problem som föreligger. De problem som dock var särskilt 

förekommande var bland annat bedrägerier, avtalsproblem, tingade varor som säljs till någon 

annan och problem med varornas skick och beskaffenhet. Handeln via annonser som förmedlas 

exempelvis av Blocket har ökat fram för allt sedan 2005. CFK påpekade att både köpare och 

säljare är lekmän vid privathandeln och det saknas många gånger skriftliga avtal. De påpekade 

även att handeln mellan privatpersoner är omfattande och av stor samhällsrelevans.100  

 

CFK tittade på hur köparens förutsättningar ser ut vid privathandel och kom fram till att de är 

väldigt begränsade. Köparna vid privathandel omfattas inte av de tvingande reglerna som ställs 

upp i konsumentköplagen som gäller till köparens förmån. För att uppnå bästa skydd är därför 

köparen beroende av egen kunskap eller någon annans kunskap om vilka regler det är som 

gäller. Med fokus på detta gav de som förslag till lagstiftaren att göra konsumentskyddet mellan 

näringsidkare och privatpersoner gällande även vid privathandel. Eventuellt skulle också 

regelverket behöva tittas igenom avseende rättshjälp och alternativt införa enklare processregler 

i Rättegångsbalken (RB). Ytterligare en åtgärd skulle kunna vara om Allmänna 

reklamationsnämnden börjar behandla tvistemål inom privathandeln för att ge klarhet genom 

prejudikat.101 

 

Det finns siffror som visar att 7 av 10 svenskar någon gång har använt sig av Blocket och detta 

pekar på att privathandeln är något som många har erfarenhet av.102 Privathandeln är en växande 

del där informationsbehovet växer i takt med handeln. Det Konsumentverket skulle kunna göra 

för att allmänheten ska bli mer medvetna är att informera om vilken lagstiftning som gäller och 

vilka rättigheter och skyldigheter båda parter har.103 

 

En undersökning från 2012 visar att 52 % av de tillfrågade någon gång under året hade köpt 

eller sålt varor via en privatannons på internet. Under samma år hade bedrägerier ökat med 

hjälp av internet med 43 %. Hur många av de brotten som är kopplade till privathandeln är dock 

                                                           
98 Ramberg & Herre, Allmän köprätt, s 79 
99 Prop. 2001/02:134 s 75 
100 Rapport 2015:10, Konsumentverket, s 8 & 35 
101 Rapport 2015:10, Konsumentverket, s 9 f 
102 Rapport 2015:10, Konsumentverket, s 33 
103 Rapport 2015:10, Konsumentverket, s 11 
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inte möjligt att utläsa. Ur en enkät från samma år svarade 1 av 10 personer att de upplever 

problem vid privathandeln och denna siffra delas av företagen som tillhandahåller 

marknadsplats för privathandeln. Problemen är därmed små i förhållande till den totala 

summan. De tillfrågade konsumenterna i undersökningen framhåller betydelsen av att vara 

försiktig och inte ta risker när de handlar med privatpersoner.104 

 

Det är vanligt förekommande med nyhetsartiklar som rapporterar om bedrägerier som har 

koppling till privathandel. Det kan vara personer som har annonserat ut varor som inte levereras 

trots att betalning har skett. I dessa fall har polis eller andra experter gett råd till konsumenter 

hur de ska göra för att inte bli lurade.105  

 

Bland de konsumentberättelser som CFK samlade in till förstudien kom det fram att det 

vanligaste sättet att hantera problem som uppstår mellan parter är att försöka resonera sig fram 

till en lösning. Att föra en dialog är även vad många tjänsteföretag uppmanar konsumenterna 

att göra för att komma fram till en lösning. När det gäller bedrägerier uppmanas konsumenterna 

till att göra en polisanmälan och tjänsteföretagen har upplevt att konsumenter är mer benägna 

till att göra en polisanmälan än att ta en tvist till tingsrätten. De fall som tas till domstol är oftast 

när det gäller ett större belopp på varan. Vid tvister som rör mindre belopp, som kläder och 

barnvagnar, upplevs det att konsumenter inte har någon instans att vända sig till och går det inte 

att komma överens med sin motpart förblir problemet ofta olöst. 106 Bedrägerifallen handlar 

ofta om att köparen uppmanas föra över pengar till ett bankkonto innan varan är mottagen. I 

vissa bedrägerifall har drabbade personer då vänt sig till sociala medier för att få råd om hur de 

ska hantera situationen och frågat vilka rättigheter de har. Råden slutar oftast med att köparen 

uppmanas göra en polisanmälan och att se det inträffade som en lärdom för framtiden. 

Frustration är något som många också har upplevt då en säljare lovar att hålla en vara och sedan 

säljer den vidare. De upplever att de blivit lurade på en vara trots att det inte erlagts någon 

betalning.107 

 

För tvister vid konsumentköp är Allmänna reklamationsnämndens rekommendationer en billig 

och enkel lösning. Deras rekommendationer är inte bindande, men majoriteten av företagen 

följer ändå rekommendationerna. Då det är en avgiftsfri lösning kan det vara en förklaring till 

varför många konsumenter väljer att pröva en tvist där framför en domstol. Denna lösning finns 

dock inte när det gäller att pröva en tvist privatpersoner emellan. 108 De hänvisas vidare till de 

allmänna domstolarna där rättegångskostnaderna är högre. Kostnaderna ska bland annat täcka 

för rättegångens förberedande, arvode till ombud, samt ränta från den dag då målet avgörs.109  

 

I konsumentförhållanden anses konsumenten vara i underläge i jämförelse med näringsidkaren 

då näringsidkaren förutsätts ha ett större informations- och resursövertag. Köplagens 

bestämmelser verkar vara baserad på att parterna är mer jämställda där de ingår avtal på egen 

risk.110 Utgångspunkten i köplagen är att det som följer av avtalet är bindande. Avtalsparterna 

anses veta vad de ger sig in på och det verkar inte ha funnits anledning till att ändra på 

avtalsfriheten.111 Vid fel i varan är det avtalet som är vägledande, både vad gäller kvalitet och 

kvantitet. Köparen ska dock ha rimlig anledning att kunna lita på säljarens sakkunskap och 

                                                           
104 Rapport 2015:10, Konsumentverket, s 13 f 
105 Rapport 2015:10, Konsumentverket, s 25 
106 Rapport 2015:10, Konsumentverket, s 14 f 
107 Rapport 2015:10, Konsumentverket, s 35 
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110 Rapport 2015:10, Konsumentverket, s 72 
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bedömning och med jämställda parter är det inte säkert att säljaren har ett övertag på de 

punkterna. Säljaren kan friskriva sig från fel, men det kan inte ske hur som helst. Om det 

föreligger avvikelser från vad säljaren har uppgett före köpet anses den ändå vara felaktig.112 

 

Köplagens regler medför att privathandeln gynnar de personer som har störst kunskap om det 

juridiska eller möjligheten att anlita någon med den kunskapen. Detta förstärks genom de risker 

och höga kostnader som det innebär att ta en tvist till domstol. Köparen intar en sämre ställning 

vid köp av en annan privatperson än en konsument har vid köp av näringsidkare gällande 

möjligheten att få rätt. Detta påverkas av att tillgången av effektiva rättsmedel är begränsad och 

det är inte säkert att parterna vet vad som gäller.113 

 

 

4.2.1 Jämkning av avtalsvillkor 
 

I målet RH 97:85 gällde det en bilförsäljning mellan två privatpersoner. Säljaren hade sagt att 

han inte kände till några dolda fel på bilen när köparen hade frågat. Genom detta hade säljaren 

utfäst att bilen var funktionsduglig, men fel upptäcktes av köparen dagen efter köpet. Efter en 

tankning upptäcktes läckage, varpå köparen hävdade fel på bilen. Hovrätten konstaterade att 

bilen var behäftad med fel redan vid överlämnandet eftersom bilen hade körts en obetydlig 

sträcka och det är inte troligt att felet har uppkommit vid köparens körning. Felet måste därför 

ha förelegat vid tidpunkten för köpet och bilen kan inte anses vara såld i befintligt skick. Det 

avtal som partnerna har ingått måste vara så att köparen kan lita på uppgifter som säljaren ger. 

Att den inte skulle ha några dolda fel medför att bilen ska vara funktionsduglig och att någon 

reparation inte skulle behövas. I 42 § köplagen framgår det att köparen, om godset är behäftat 

med fel, får fordra sådant avdrag på köpeskillingen, som motsvarar felet. Säljaren fick ersätta 

köparen för en ny tank till bilen. 

 

I NJA 1984 s 271 hade en näringsidkare sålt en begagnad bil där köparen efter överlåtelsen 

upptäckte ett missljud från motorn och att motorn kokade när han körde därifrån. Han hade 

omedelbart återvänt till verkstaden och påpekat felen. Säljaren påstod då att försäljningen var 

utan garantier och att det är något man får vänta sig av bilar i den prisklassen. Förutsättningen 

vid köpet hade varit att bilen inte skulle vara behäftad med sådana fel att den inte kunde 

framföras, men enligt köparen var felen värre än han kunnat vänta sig och han ville därför häva 

köpet. Säljaren gick inte med på detta utan lät istället Motormännens Riksförbund testa bilen. 

Vid testerna upptäcktes det att de angivna felen som förelåg vid köpet inte var av ringa betydelse 

och felen fanns troligen redan vid överlämnandet. Säljaren hade inte lämnat någon utfästelse 

angående bilens skick, men den hade inte heller sålts i befintligt skick eller med andra förbehåll. 

Även om den har sålts i befintligt skick så anger konsumentköplagens bestämmelser att fel 

föreligger om varan är i väsentligt sämre skick än vad köparen kunnat förutsätta. HD gav 

köparen rätt att häva köpet. 

 

I båda ovan nämnda rättsfall fick köparen rätt, men det föreligger ändå en skillnad mellan fallen. 

Det andra fallet regleras av konsumentköplagens bestämmelser vilket innebär att säljaren inte 

får avtala sämre villkor än vad lagen ställer upp. Att man som köpare inte kan förvänta sig en 

begagnad bil i toppskick är förståeligt, men inte att felen ska vara så pass stora att de inte är att 

bedöma som ringa. Detta kan inte begäras utan vetskap om vilka fel bilen har.  
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I RH 97:85 hade säljaren utfäst att det inte förelåg några dolda fel och någon sådan utfästelse 

gavs aldrig i det andra fallet. Om privatsäljaren säger att det inte finns några fel så måste 

köparen utgå från det. Om köparen däremot hade varit medveten om felet hade de kanske 

kunnat komma överens om ett annat pris, alternativt hade köparen helt kunnat avstå från köpet. 

Genom köplagens avtalsfrihet enligt 3 § hade säljaren kunnat göra klart att bilen säljs i befintligt 

skick. Till viss del går det att göra för näringsidkaren men han kan ändå bli skyldig att åtgärda 

felet om felet inte är av ringa betydelse.  

 

 

4.3  Ska traditionsprincipen överges för avtalsprincipen? 
 

Traditionsprincipen kan komma att överges för avtalsprincipen gällande lösöreköp om följande 

förslag godkänns. På uppdrag från regeringen tillsattes en kommitté som kom att kallas 

Lösöreköpskommittén (SOU 2015:18). Deras uppgift har dels varit att bedöma vilka 

samhällsekonomiska effekter som skulle uppnås om köparen fick sakrättsligt skydd redan 

genom avtalet. Principiella och mer allmänna rättsliga lämplighetsskäl har vägts in i 

bedömningen.114 Enligt nuvarande ordning försvåras handeln med lösöre och därför har det 

diskuterats om det finns skäl att övergå till avtalsprincipen. Om ett lösöre måste lämnas kvar 

hos säljaren behöver köparen göra en registrering av köpet för att vara skyddad och det 

förfarandet har framstått som krångligt och omodernt. Förfarandet har nästan aldrig använts. I 

vissa fall är det inte praktiskt möjligt att få till en besittningsövergång och då är en registrering 

den enda lösningen för att få sakrättsligt skydd över en vara. Internationellt sett innebär den 

nuvarande ordningen en nackdel för svenska exportföretag då avtalsprincipen tillämpas i många 

andra europeiska länder. Finland och Danmark är två exempel på länder där avtalsprincipen 

gäller. Vid vanliga omsättningsköp tillämpas även avtalsprincipen i Norge, men i grunden är 

det traditionsprincipen som gäller. Enligt kommittén är det en fördel för Sverige om våra regler 

om köpt lösöre inte avviker allt för mycket från vad som gäller i andra länder.115  

 

Syftet med traditionskravet brukar motiveras av att motverka skentransaktioner och andra typer 

av undandraganden. Kommittén har inte hittat något som tyder på att det kommer leda till fler 

skentransaktioner om en övergång till avtalsprincipen blir aktuell.116 Utifrån kommitténs 

bedömning har traditionsprincipen haft stor betydelse på det sakrättsliga området, men den har 

samtidigt inte fått något fullständigt genomslag. Den har snarare tillämpats på områden där det 

har funnits behov av att ställa högre krav för att skydda säljarens borgenärer. Den naturliga 

utgångspunkten för köparens skydd har i grunden varit avtalsprincipen. Den sakrättsliga 

regleringen är av sådan betydelse i samhället att den bör skapa förutsebarhet och enkelhet i 

tillämpningen. Den bör vara utformad efter hur gemene man kan antas uppfatta 

förhållandena.117 Med tanke på att traditionskravet och lösöreköpslagen har funnits en lång tid 

i Sverige bör det inte överges utan starka skäl. Då regleringen tillkom i början på 1900-talet såg 

samhällsförhållandena annorlunda ut än vad det gör idag. Vi hade då ett outvecklat 

kreditväsende och brist på lämpliga säkerhetsrätter, varpå lösöreköpslagen tillkom. Med tiden 

har lösöreköpslagen dock fått en mer generell betydelse. Många förstår inte varför man kan gå 

miste om köpt lösöre om det lämnas kvar hos säljaren och det visar på att kunskapen är 

bristfällig hos allmänheten.118  
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I det stora hela är det ytterst få köp som drabbas av att säljaren går i konkurs eller där det sker 

utmätning hos honom. Risken att gå miste om varan är därmed liten, men i det enskilda fallet 

kan det vara av stor betydelse. Kommittén belyser dock att det är när förskottsbetalning har 

lagts för varan som det blir ekonomiskt kännbart för köparen.119 Skatteverket är part i högst ett 

tiotal mål per år om tvistemål som gäller talan om bättre rätt till egendom. Målen rör ofta båtar 

och bilar och privatpersoner är i regel motparten. Skatteverket företräder staten eller kommuner 

i överklagade utsökningsmål och tvistemål. Sett från ett samhällsekonomiskt perspektiv torde 

Skatteverket behöva hantera fler tvistemål vilket kommer öka kostnaderna. Dessa kostnader 

bedöms kunna rymmas inom befintliga kostnadsramar.120 

 

En övergång till avtalsprincipen bedöms få långsiktiga och påtagliga samhällsekonomiska 

fördelar för svenska exportföretag. Ett stärkt skydd för köpare skulle minska 

transportkostnaderna, avancerade avtalslösningar skulle kunna undvikas och tillverkningsavtal 

skulle underlättas. Det skulle även leda till stärkt konkurrenskraft. Kommitténs bedömning är 

att köparen ska få skydd mot säljarens borgenärer redan genom avtalet och att det inte längre 

ska krävas tradition eller registrering enligt lösöreköpslagen. För att kunna genomföra detta 

krävs det lagstiftning och det föreslås därför en lag om rätt till köpt lösöre. Köparen ska få skydd 

mot säljarens borgenärer i och med avtalet med förutsättning att lösöret är individuellt bestämt. 

Genom detta ska inte borgenärerna kunna ta köpt egendom som är kvar hos gäldenären för att 

betala av gäldenärens skulder vid utmätning eller konkurs. För att köparen ska få ut lösöret från 

säljaren krävs det att köparen fullgör sina förpliktelser enligt avtalet och betalar för lösöret. Om 

köpet inte avser bestämt lösöre krävs någon typ av märkning för att köparen ska få skydd. 

Individualiseringen är en ensidig, bindande rättshandling som inte får dras tillbaka av säljaren. 

Denuntiation ska inte längre krävas om det köpta lösöret är hos tredje man, utan avtalet i sig 

ska räcka för att skyddas mot säljarens borgenärer.121 Reformen innebär en tydligare och 

enklare reglering där slumpartade effekter för köpare på grund av okunskap kan minska. 

Sammantaget bedöms reformen ha positiva effekter på handeln för svenska företag. Det bedöms 

som en positiv effekt att köparen inte riskerar att gå miste om varan om betalning sker innan 

leverans. Det som borgenärerna går miste om bedöms inte vara en negativ effekt, utan ses 

istället som en naturlig följd till köparens rätt till det köpta lösöret.122  

 

Det nyss nämnda sågs som en positiv effekt för svenska företag men det kan även vara en 

positiv effekt för privatpersoner. Om en person köper något av en annan person via exempelvis 

Blocket kommer köparen bli sakrättsligt skyddad när betalning är erlagd och köpeavtalet är 

upprättat. Om det är en vara som ska hämtas eller skickas mellan två orter behöver inte köparen 

längre vara orolig över att gå miste om varan om säljarens tillgångar blir utmätta innan 

hämtning eller leverans har skett. Det kommer även underlätta vid närståendetransaktioner då 

det kanske är mer vanligt att varan lämnas kvar hos säljaren.  

 

Genom den nya lagen om rätt till köpt lösöre föreslår kommittén att 49 § konsumentköplagen 

upphävs eftersom den nya lagen täcker användningsområdet för bestämmelsen. Även lagen 

(1944:302) om köpares rätt till märkt virke och lagen (1975:605) om registrering av 

båtbyggnadsförskott ska upphävas av samma anledning. Bestämmelserna för utmätning och 

bevisreglerna i bland annat 4 kap 18 § utsökningsbalken behöver inte ändras för att införa 

avtalsprincipen. En ny återvinningsbestämmelse föreslås för konkurser. Enligt den ska sålt 

lösöre som individualiserats för en köpare kunna återvinnas på samma grunder som en betalning 

                                                           
119 SOU 2015:18, s 62 
120 SOU 2015:18, s 166 
121 SOU 2015:18, s 11 
122 SOU 2015:18, s 169 
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av en skuld. Några övriga ändringar bedömdes inte behövas i konkurslagen eller lagen om 

företagsrekonstruktion.123  

 

 

4.3.1 Avtalsprincipens fördelar 
 

Torkel Gregow belyste i SvJT 2013 s 1062 avtalsprincipens fördelar till ovan nämnda 

utredning. Ett införande av avtalsprincipen skulle innebära införande av ny lagstiftning. Han 

ansåg inte att det skulle vara lämpligt att införa ett register för all slags lös egendom som anger 

att en köpare blir skyddad mot säljarens borgenärer genom att anmäla sitt förvärv. 

Registreringskravet skulle kanske uppfattas som en onödig formalitet av allmänheten vilket 

skulle leda till rättsförluster och därmed ha samma effekt som traditionskravet. 

Besittningsövergången är av betydelse främst när varan är betald eftersom köparen går med 

förlust om säljaren går i konkurs. Förlusten är inte detsamma om betalning inte har erlagts. 

Trots detta kan det ändå innebära en viss förlust om de avtalat om ett förmånligare pris eller om 

objektet i sig är viktigt för köparen.124 

 

Om traditionsprincipen skulle överges för avtalsprincipen så skulle det inte innebära att en 

köpare får separationsrätt om inte betalning är erlagd. Endast ett avtal om köp utan betalning 

skulle inte räcka. Traditionskravets huvudsakliga syfte är för att motverka skenöverlåtelser. Ett 

tidigare uttalat syfte har också varit för att kunna bedöma en persons kreditvärdighet. Det senare 

var troligen mer aktuellt förr i tiden eftersom en kreditgivning inte bedöms på det sättet idag. 

Föremål som en person innehar säger ingenting om hans betalningsförmåga och syftet har 

därför tappat aktualitet. Andra syften som har påståtts vara förenade med principen har också 

tappat aktualitet. Då syftena inte längre är aktuella blir besittningsövergången därmed endast 

ett medel för att förhindra skenöverlåtelser vilket skiljer sig från vem som har besittning över 

en köpt vara. Normalt sett övertar köparen besittningen till den köpta varan direkt vid köpet, 

men hur eller när besittningsövergången ska ske är en fråga för avtalsparterna.125 

 

Bakom besittningskravet kan det ha funnits en tanke på att en köpt vara ska övergå till den som 

förvärvar egendomen genom köpet. När en köpt vara lämnades kvar hos säljaren kunde det 

väcka misstankar om att allt inte stod rätt till vid köpet och därför var besittningsövergången en 

viktig del. Köpförhållandena ser annorlunda ut nu än vad de gjorde när besittningskravet 

infördes och att därför kräva en besittningsövergång idag för borgenärsskydd kan ses som 

ålderdomligt och förlegat. De som inte förstår vad lagen kräver för att skydda sin egendom blir 

därför drabbade. Om syftet att förhindra skenöverlåtelser går att tillgodose på annat sätt än krav 

på en besittningsövergång så borde traditionskravet avskaffas så länge det inte skulle medföra 

andra problem.126 

 

Det kan vara lätt att säga att köpare får anpassa sig efter vad som krävs enligt lagen, men det är 

inte heller så enkelt i praktiken. Många känner inte till traditionskravet och det är inte alltid 

möjligt för en köpare att ta med sig den köpta egendomen. Transportproblem, skrymmande 

varor eller just att den köpta egendomen inte ska flyttas på är olika anledningar till varför 

traditionskravet ställer till problem. Det kan vara svårt för en konkursförvaltare att förklara för 

en godtroende köpare att det finns en princip som syftar till att förhindra skenöverlåtelser och 

trots att det då finns kvitto på förvärvet så går principen före. Det kan uppfattas som orättvist 

                                                           
123 SOU 2015:18, s 12 
124 Gregow, SvJT 2013 s 1062, s 1062 ff 
125 Gregow, SvJT 2013 s 1062, s 1063 ff 
126 Gregow, SvJT 2013 s 1062, s 1064 
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och personer som blivit drabbade av detta anser sig ofta ha förlorat förtroendet för rättsväsendet. 

Tillämpningen av traditionsprincipen kan förklaras som en hårdhänt metod för att försöka 

motverka skenöverlåtelser. Den är dessutom relativt okänd bland allmänheten. Det naturliga 

måste ses som att en köpare har rätt till varan i och med köpeavtalet, mot alla parter. Att ge 

borgenärer bättre rätt till köpt egendom verkar ologiskt och onaturligt. Att traditionsprincipen 

har gällt under så pass lång tid kan inte vara skäl nog för att behålla den i framtiden.127 

 

Torkel Gregows uppfattning är att traditionsprincipen bör avskaffas och ersättas av 

avtalsprincipen i fråga om köp av lös egendom. Det skulle medföra att affärstransaktioner kan 

genomföras på ett naturligt sätt och enskilda köp kommer att underlättas. Köpare kommer inte 

utsättas för de risker som finns idag med traditionsprincipen. Avtalsprincipen erhåller en mer 

logisk och naturlig reglering.128  

  

                                                           
127 Gregow, SvJT 2013 s 1062, s 1065 
128 Gregow, SvJT 2013 s 1062, s 1073 
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5. Analys 
 

Aspekten att köparen hamnar i underläge vid privathandel kan belysas från flera håll. Det som 

har varit viktigt för mig att undersöka är hur det sakrättsliga skyddet uppnås vid handel för 

privatpersoner. Som det framkommit ovan är få medvetna om att det är traditionsprincipen som 

är gällande princip i köplagen och många anser i allmänhet att varan är din genom betalning 

och köpeavtal. Att varan måste rådighetsavskäras från säljaren för att köparen ska skyddas mot 

borgenärerna är inget som har varit allmänt känt. 

 

Jag upplever att handeln har ökat i stadig takt på olika sociala medier. Problemet kring det 

sakrättsliga skyddet för privatpersoner blir aktuellt då säljaren går i personlig konkurs eller om 

säljarens tillgångar ska utmätas. Dubbelöverlåtelser där en vara blir såld till två olika personer 

kan också påverka det sakrättsliga skyddet för en godtroende köpare. Samtidigt som 

privathandeln har ökat så upplever jag att det finns en något större kunskap än vad det fanns 

tidigare. Problem att få sakrättsligt skydd över en vara verkar inte vara lika problematiskt som 

att ångra ett köp eller hävda ett fel på varan. Genom sociala medier blir vi uppmärksammade 

om diverse problem som råder då många är villiga att dela med sig då de känner sig 

felbehandlade. Sociala medier är något som når fram till väldigt många och av den anledningen 

tror jag att aktsamheten ökar och att vi i allmänhet har blivit mer försiktiga när vi handlar av 

andra privatpersoner. Jag vill tro att vi har blivit mer skeptiska till hur köpet ska gå till när vi 

handlar med varandra.  

 

Problem som nämnts här visar att privatpersoner inte besitter den kunskap som krävs om vilka 

rättigheter och skyldigheter som finns vid privathandeln. Detta har tidigare belysts genom SOU 

1995:11, att konsumenter i allmänhet inte är upplysta om vad som gäller. Det kanske är ett 

antagande från många att om en vara inte överensstämmer med vad han kunnat förvänta sig så 

finns det en rättighet att få ångra ett köp. Köplagens regler är inte förmånliga på samma sätt 

som konsumentköplagens på det sättet och det kan därför bli många onödiga konflikter. Den 

dispositiva lagregeln i köplagen gör så att många säljare kan friskriva sig från fel och komma 

undan med det på ett sätt som de inte skulle kunna göra om de var bundna av 

konsumentköplagens regler. Konsumentköplagens regler är tvingande till konsumentens fördel 

då konsumenten anses vara i underläge både vad gäller kunskap och möjlighet att påverka ett 

avtal. 

 

När undantagsregeln vid köp infördes i 49 § konsumentköplagen låg det mycket till grund för 

att konsumenter inte kände till vilka regler som förelåg vid köp och framförallt inte vilka risker 

de tog när de lämnade kvar en köpt vara hos säljaren. Borgenärsskyddet verkar ha varit av stor 

vikt och det var inte det lättaste att låta konsumentens intressen gå före borgenärernas. 

Konsumenter ansågs dock vara i underläge till näringsidkaren med mindre kunskap på området. 

Den kunskapen måste anses vara likvärdig i situationen konsument-konsument och det kanske 

är därför ingen närmare reglering har diskuterats fram på ämnet. Jag tror att privathandeln och 

problemen som uppstår inte har varit ett problem tidigare för lagstiftaren på samma sätt som 

det visar sig vara idag. CFK:s studie är ett bevis på att problemen behöver diskuteras och 

möjligtvis hitta nya regler som gör det enklare för privatpersoner att fördriva handel mellan 

varandra. Det sakrättsliga problemet tror jag inte är ett lika stort problem då många inte betalar 

varan förrän de hämtar upp den. Det sakrättsliga skyddet blir framförallt aktuellt först vid 

säljarens konkurs eller utmätning vilket inte heller visar sig vara lika vanligt bland 

privatpersoner som bland företag. Privathandeln visar på andra problem som behöver få 

tydligare regler för området. 
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Reglerna om dubbelöverlåtelser (tvesala) grundar sig på avtalsprincipen eftersom den första 

köparen ska anses ha fått äganderätt redan genom köpeavtalet och har rätt att få tillbaka lösöret 

om den andra köparen har handlat i ond tro. Trots att det har skett en besittningsövergång så 

kan alltså äganderätten återgå till första köparen om han kan visa upp någon typ av bevis eller 

kvitto. Om säljaren istället hade kommit på obestånd, och det köpta lösöret var kvar i säljarens 

besittning, hade det varit traditionsprincipen som hade varit gällande. I det läget skulle köparen 

inte ha ansetts få äganderätt på varan förrän tradition eller registrering enligt LkL hade skett. 

För köparen blir det samma utgång i båda fallen; han går med förlust på en vara som han köpt 

i tro att han ska få hämta den senare oavsett situation. Varför traditionskravet tillämpas så 

strängt måste vara för att tillgodose säljarens borgenärer istället för att iaktta köparens nyvunna 

äganderätt. Varför den regeln inte tillämpas vid godtrosförvärv måste vara för att säljaren inte 

ska kunna göra skenöverlåtelser till köpare som är i ond tro. 

 

Om avtalsprincipen skulle införas för alla typer av lösöreköp är frågan om det skulle ske fler 

skenöverlåtelser. Eftersom många privatpersoner redan nu antar att de genom köpet övertar 

äganderätten och har rätt att ta ut sin vara från säljaren så är det inte så troligt att de är medvetna 

om hur principen ska kringgås. Enligt det nya lagförslaget som kommit ur SOU 2015:18 verkar 

det dock inte finnas några belägg för att avtalsprincipen ska medföra fler skenöverlåtelser vid 

en eventuell övergång.  

 

Idag finns det tre sätt för en privatperson att få sakrättsligt skydd över en vara. Tradition, 

registrering enligt LkL eller denuntiation om varan befinner sig hos annan än hos säljaren. 

Traditionskravet verkar vara ett outforskat område för den privata handeln och både säljare och 

köpare utgår nog från att avtalsprincipen är gällande. Registrering enligt LkL är ett förfarande 

som tar tid och är krångligt att utföra. Antingen är det av den anledningen som den så sällan 

används eller så är registreringen nästintill okänd för majoriteten. Jag personligen tror mer på 

det sistnämnda alternativet och tvivlar på att en modernisering av lagens registreringsförfarande 

skulle göra någon nytta.  

 

Traditionskravet verkar vara mer känt i kretsar för båtförsäljning än vid andra typer av köp. Det 

kan vara så att det ofta handlar om så stora summor att båtköpare är lite mer pålästa än vid andra 

köp. Det kan också vara så att när det handlar om så stora summor så vill man inte lämna sin 

köpta vara hos säljaren efter erlagd betalning. Jag anser att det ter sig rätt naturligt att ta en tvist 

till domstol som handlar om en större köpeskilling än några småsummor. Rättegångsförfarandet 

är inte billigt och kan vara främmande för den oerfarne.  

 

Två av fallen jag tog upp visade på vilken skillnad det är i kunskap bland privatpersoner där 

säljarna ville vara privata och inte sälja varorna genom deras verksamhet. Det som utmärkte 

försäljningarna till att omfattas av konsumentköplagens bestämmelser var att båda säljarnas 

handlingar fick köparen att tro att det var så. Båda säljarna visade dock att de försökte kringgå 

de tvingande konsumentbestämmelserna och erhålla bättre skydd för sig själv. 

 

Denna uppsats har visat att det finns en allmän okunskap bland privatpersoner på det 

köprättsliga området och det sakrättsliga skyddet verkar inte vara det största problemet. Jag tror 

att kunskapen ökar allt mer, men att reglerna är väldigt otydliga och kan vara svåra att förstå 

för den enskilde. Att låta konsumentverket lösa tvister mellan privatpersoner tror jag är ett sätt 

att göra marknaden och allmänheten mer medveten.  

 

Om det nya lagförslaget, lag om rätt till köpt lösöre, antas tror jag egentligen inte kommer 

medföra några större förändringar för privathandeln. Av vad som har framkommit ur 
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undersökningar utgår många idag från att det är avtalsprincipen som gäller och om man har 

köpt något tycker nog många att man ska ha en separationsrätt till det objektet vid säljarens 

konkurs eller utmätning. Det skulle te sig mer naturligt att utgå från det än att få förklarat för 

sig att eftersom den köpta varan var kvarlämnad hos säljaren så får den tas med i säljarens 

konkurs. Förfarandet kan tyckas vara orättvist och en ändring skulle medföra rättvisa för 

köparen. Att låta borgenärerna ha företrädesrätt till både köpeskillingen och en vara som 

säljaren inte längre äger klingar inte rätt. Jag tror att det nya lagförslaget kommer att medföra 

en enklare handel. Framförallt tror jag att närståendetransaktioner inte kommer att vara lika 

problematiskt att bevisa. Förvisso presumeras det att det som finns i gäldenärens ägo är hans, 

men ett kvitto på en överlåtelse kan i dessa fall bli giltigt trots att det inte skett någon 

besittningsövergång. 
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