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Sammanfattning 
Sakrättsområdet är ett tämligen oreglerat rättsområde. Traditionsprincipen är idag gällande i 
svensk rätt vid köp som faller under köplagens område. I denna uppsats har principens 
rimlighet ifrågasatts. Syftet med uppsatsen var att utreda huruvida det är rimligt vid 
distansköp att kräva tradition av ett köpt lösöre för att köparen ska erhålla sakrättsligt skydd. 
Syftet var även att fastställa hur gällande rätt ser ut och därför utreda om rättsläget är 
tillfredsställande. Inspiration till alternativa lösningar har inhämtats både från andra 
rättsområden i svensk rätt men även från internationell rätt. Uppsatsen har visat att rättsläget 
är otillfredsställande och åtgärder behöver vidtas. Arbetet har utförts med hjälp av en 
rättsdogmatisk- samt en rättspolitisk metod. 
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1. Inledning 
 
Distanshandel inom den privata sektorn har ökat i stor omfattning under den senaste tiden. 
Denna ökning är framför allt tydlig när det gäller handel på internet. Köparen är i dessa 
situationer en anmärkningsvärt utsatt part. Detta kan främst synliggöras vid en jämförelse 
med det starka skyddet köparen har i egenskap av konsument enligt konsumentköplagen. 
 
Konsumentköplagens skydd avser inte bara betydande förmåner vad det gäller reklamationer, 
risker och påföljder utan även när det kommer till det sakrättsliga skyddet. Konsumenten 
erhåller här skydd redan vid köpeavtalet vilket innebär att en säljares borgenärer ej har 
möjlighet att till exempel genom utmätning få bättre rätt än konsumenten till ett visst lösöre. 
Det är även i sammanhanget irrelevant när själva betalningen samt leveransen för lösöret sker.  
 
Rättsläget ser dock annorlunda ut när det kommer till köp mellan privatpersoner. Handeln 
mellan sådana jämbördiga parter regleras i köplagen och enligt denna lag är 
traditionsprincipen gällande. 
 
Traditionsprincipen syftar i huvudsak till att en lös egendom ska traderas från säljare till 
köpare. Det är först efter tradition har skett som köparen har gjort ett sakrättsligt skyddat 
förvärv över viss egendom och kan anses inneha den definitiva äganderätten. Med tradition 
menas en besittningsövergång eller ett rådighetsavskärande. Det krävs alltså antingen att 
säljarens besittning över egendom ska rubbas eller att denne inte längre har möjlighet att 
förfoga, råda, över egendom.  
 
Traditionsprincipen har sedan länge varit väletablerad inom den svenska rätten. På senare tid 
har den dock alltmer kommit att ifrågasättas. Kritiken har framförallt synliggjorts i juridiska 
artiklar och genom uttalanden i rättspraxis. Det har ansetts att traditionsprincipen är föråldrad 
till sin nuvarande karaktär och att det finns ett behov av en modernisering av det sakrättsliga 
momentet. Som ovan nämnt har detta redan skett i konsumentköplagen.  
 
Distanshandel syftar i denna uppsats till all typ av handel som innebär att säljare och köpare ej 
fysiskt träffas för att utväxla prestationer. Vid denna typ av handel är det ej möjligt att agera 
enligt samtidighetsprincipen som innebär att prestationer från säljare och köpare ska utväxlas 
samtidigt. Detta kan i flera fall medföra problem då säljare och köpare många gånger ej är 
bekanta sedan tidigare. Problemet aktualiseras när säljaren vill ha betalt för en vara innan den 
skickas iväg till köparen. Köparen måste alltså utföra sin prestation i form av en 
förskottsbetalning innan säljaren utför sin prestation med att skicka iväg varan. Detta medför 
en stor risk för köparen. 
 
Köparen är många gånger oviss om säljarens ekonomiska tillstånd. Köparen har heller inte 
möjlighet att genom exempelvis en kreditupplysning efterforska huruvida säljaren löper en 
risk för att drabbas av en utmätning eller till och med försättas i konkurs. 
 
I många andra europeiska länder är avtalsprincipen gällande vilket innebär att sakrättsligt 
skydd erhålls redan vid själva avtalet. Detta kan komma att innebära problem vid 
gränsöverskridande handel. En utländsk köpare är, enligt köplagen, likställd med en svensk 
köpare och erhåller därmed ej sakrättsligt skydd vid en förskottsbetalning av en vara som 
finns hos en säljare i Sverige. Inom den Europeiska Unionen pågår i skrivande stund en 
utredning för en köplag vars syfte är att harmonisera handel mellan medlemsländerna.  
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1.1 Syfte 
Det huvudsakliga syftet med denna uppsats är att utreda huruvida det är rimligt, vid 
distanshandel mellan privatpersoner, att kräva tradition för att köparen ska erhålla ett 
sakrättsligt skydd i enlighet med köplagen. Syftet är vidare att redogöra för hur rättsläget ser 
ut, om det är tillfredställande, eller om det finns någon alternativ lösning.  
För att kunna uppnå syftet har uppsatsen utgått från följande frågeställning:  
 

• Är det rimligt att kräva tradition vid distansköp mellan privatpersoner med hänsyn till 
att den så kallade samtidighetsprincipen ej är möjlig att agera efter? 

 
• Med tanke på att parterna oftast inte har någon relation till varandra sedan tidigare och 

säljarens ekonomiska förhållanden är okända: Är det då rimligt att en betydande risk 
avseende det sakrättsliga skyddet ligger hos köparen? 

 

1.2 Metod 
Metoderna för detta arbete har varit av två skilda slag. En rättsdogmatisk metod har använts 
för att kunna fastställa det gällande rättsläget, de lege lata. Forskningen har enligt denna 
metod bedrivits genom sökandet i de erkända rättskällorna som utgörs av rättskälleläran. 
Fokus har legat på doktrin, förarbeten, praxis och till en viss del lagstiftning. Genom dessa 
källor har ett begränsat innehållsmässigt urval gjorts för det som anses relevant för uppsatsen 
och i enlighet med dess frågeställning. 
 
Uppsatsen har även genomsyrats av en rättspolitisk metod där den gällande rätten har 
bortsetts ifrån för att kunna avgöra hur rätten borde vara, de lege ferenda. Utifrån ett objektivt 
perspektiv har olika ståndpunkter redogjorts för i syfte att komma så nära en rättvis 
bedömning som möjligt. Allt material som analyserats har kritiskt granskats och utförligt 
presenterats för att uppfylla syftet med den objektiva bedömningen. Materialet presenteras 
även i en kronologisk ordning. 
    

1.2.1 Metodreflektion 
Metodvalen är motiverade då de på ett lämpligt sätt möjliggör en presentation av den gällande 
rätten samt en analys och en kritisk granskning av vad som framkommit. Den rättsdogmatiska 
metoden måste anses som unik i sitt slag när det gäller fastställandet av den gällande rätten 
och något alternativ till denna har därför inte ansetts aktuellt. Med användandet av den 
rättspolitiska metoden kan materialet i nästa steg granskas för att utreda om de lege lata är 
tillfredsställande. Tanken bakom en kronologisk disposition är att läsaren ska kunna följa en 
röd tråd genom utvecklingen av materialet.  
 

1.4 Material 
Det material som använts i den rättsdogmatiska metoden avser källor som är erkända av 
rättskälleläran. Det vill säga lagstiftning, förarbeten, praxis och doktrin. Alla källor har 
använts om än i skild omfattning. Lagstiftning, förarbeten och praxis har främst inhämtats 
från tillgängliga databaser, i synnerhet Karnov. Praxis har valts ut med hänsyn till dess 
relevans inom sakrättens område. Den doktrin som använts för uppsatsens bredd har utgjorts 
av litteratur skriven av välkända jurister inom det sakrättsliga området.   
 
Inom den rättspolitiska metoden har material inhämtas från bland annat myndigheter och 
juridiska tidskrifter. Den tidsskrift som främst nyttjats är Svensk Juristtidning. Det material 
som hämtas från myndigheter består av offentliga utredningar tillsatta av regeringen.  
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1.5 Forskningsläge 
Uppsatsens ämne är både relevant och aktuellt. Utredningar kring huruvida 
traditionsprincipen fortfarande bör vara gällande i svensk rätt har pågått under en lång tid. 
Omfattande utredningar har arbetats fram inom området men eftersom mycket material 
framkommit under år 2015 finns utrymme för ytterligare undersökning. 
 
Förändringar inom sakrättsområdet har ägt rum inom konsumentförhållanden. I och med den 
expansion som under den senaste tiden uppenbarats inom distanshandeln är ämnet minst sagt 
relevant att belysa. Distanshandelns omfattning, i synnerhet vid internethandel, har kommit att 
leda till ett ifrågasättande av traditionsprincipens ändamålsenlighet. Internethandel är ett 
relativt nytt fenomen och vad det gäller det sakrättsliga området är det tämligen outforskat.  
 
Sverige skiljer sig markant från andra länder inom Europa vad det gäller utformningen av de 
sakrättsliga momenten för att erhålla sakrättsligt skydd. Principen om tradition är extra 
intressant att utforska då Sverige är det enda land inom Europa som strikt tillämpar denna.  
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2. Inledande presentation 
 

2.1 Sakrättens område 
Det sakrättsliga området är ett tämligen utspritt och innehållsrikt rättsområde. Det finns ingen 
särskild sakrättslag som reglerar ämnet i sin helhet. Från lagstiftarens sida har det heller aldrig 
ansetts aktuellt att utforma en sådan lag. Det som håller samman området är vissa typer av 
konfliktsituationer som kan uppstå mellan enskilda parter1. Sakrätten tar sikte på rättigheter 
som inte bara är gällande mellan de parter som ett rättsförhållande avser utan även mot parter 
som är utomstående, det vill säga mot tredje man2.  
 
Det så kallade tredjemansskyddet kan delas upp i en dynamisk och en statisk sida. Det statiska 
skyddet gäller mot alla personer och innebär att den som har äganderätt över en viss sak ska 
kunna utöva denna rättighet utan att störas av andra. Exempel på regler som berör detta är 
regler om stöld och skadestånd. Det dynamiska skyddet berör huruvida en part har skydd mot 
sin motparts borgenärer vid ett upprättat avtalsförhållande. Eller med andra ord: en parts 
rättsskydd mot sin motparts borgenärer som av en eller annan anledning gör anspråk på 
samma egendom3.  
 
Sakrätten har fått sitt namn på grund av att området berör just saker. Mer sanningsenligt är 
kanske att tala om rättigheter till saker. Detta kan, i förtydligande syfte, ställas i kontrast med 
fordringar vilket är rättigheter till ekonomiska värden och som därför inte ingår i sakrätten4.  
 
Det är således viktigt att skilja sakrätten från obligationsrätten där rättsförhållandet gäller 
mellan två parter som ofta är reglerat genom ett avtal. Avtalet reglerar det interna 
partsförhållandet och kan ge avtalsparterna rättigheter respektive skyldigheter. Avtal kan dock 
komma att ha stor betydelse även i det sakrättsliga området men är inget avgörande moment5.  
 
Sakrätten har en nära koppling till exekutionsrätten. Det sakrättsliga skyddet kan nämligen 
göras gällande vid utmätning och konkurs6. Den svenska lagstiftningen erbjuder dock ingen 
allmängiltig regel som ger svar på när den definitiva äganderätten, och där med det 
sakrättsliga skyddet, övergår till köparen från säljaren vid förvärv av lös egendom7.  
 
Ett köp innehåller i regel tre olika moment som kan återges genom följande element: avtal, 
besittningsövergång och betalning. Ett avtal upprättas ofta mellan köpare och säljare med 
syfte att klarlägga att köparen ska få äganderätt till det lösöre som köpet avser. 
Besittningsövergången syftar i svensk rätt till att lösöret ska traderas eller med andra ord 
överlämnas från säljare till köpare. Betalningen ska erläggas av köpare till säljare med en 
köpeskilling vars storlek parterna oftast avtalat om.  
 
Kärnmomenten i köpetransaktionen utgörs av avtalet och besittningsövergången, traditionen. 
Dessa två moment representerar varsin princip. Avtals- respektive traditionsprincipen. 

																																																								
1 Millqvist, Göran, Sakrätten grunder, uppl. 6, Stockholm: Norstedts Juridik AB, 2011, s. 15. 
2 Prop 2001/02:134 s 72-73 
3 Håstad, Torgny, Sakrätt avseende lös egendom, uppl. 6, Stockholm: Norstedts Juridik AB, 2000, s. 15. 
4 Millqvist, 2011, s. 19. 
5 Millqvist, 2011, s. 15. 
6Adlercreutz, Axel, Pfannenstill, Magnus, Finansieringsformers rättsliga reglering, uppl. 5, Lund: 
Studentlitteratur AB, 2010, s. 15-16. 
7 Prop 2001/02:134 s 72-73	
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Historiskt sett har frågan kring om äganderätten övergår till köparen vid avtalet eller vid 
traditionen varit mycket omdiskuterad. I svensk rätt är huvudregeln att lösöret måste traderas 
till köparen för att denne ska få ett giltigt sakrättsligt skydd8.  
 

2.2 Tradition - ett sakrättsligt moment 
I vissa situationer är det viktigt att fastställa vem som har den definitiva äganderätten över en 
viss lös egendom. Att inneha den definitiva äganderätten innebär att ha prioritet framför andra 
personer som kan tänkas göra anspråk på samma egendom. Problemformuleringen kan 
beskrivas genom ett klassiskt typfall där person A på något sätt har förvärvat lös egendom av 
person B men där person C gör anspråk på samma egendom i egenskap av borgenär till 
person B. Detta fall kan till exempel aktualiseras vid en utmätning då det kan uppstå en tvist 
mellan den person som har förvärvat en viss egendom och den person som är överlåtarens 
borgenär. Hur ska det då fastställas vem som har den definitiva äganderätten?  
 
För att göra ett sakrättsligt skyddat förvärv av lös egendom är det, enligt svensk rätt, inte 
tillräckligt att ett avtal skrivs mellan köpare och säljare. Det krävs även att ett så kallat 
sakrättsligt moment vidtas. Ett sakrättsligt moment kan beskrivas som en faktisk handling 
som utåt sett är kontrollerbar. Det sakrättsliga momentet kan se ut på olika sätt.  
 
Vad för typ av moment som ska vidtas i ett specifikt fall avgörs av vilken typ av egendom 
som förvärvet avser9. Vid köp av lös egendom är utgångspunkten tradition av egendomen. 
Traditionsregeln kompletteras även av andra regler så som denuntiation, mer om detta nedan10. 
 
Traditionskravet gäller således vid alla köp av lös egendom och detta oberoende av när 
betalning sker. Om köparen betalar i förskott erhåller denne sålunda inget sakrättsligt skydd 
förrän egendomen ifråga har traderats. Med detta följer att en säljares borgenärer, för att till 
exempel få betalt för en skuld, kan göra anspråk på en egendom som köparen redan har betalt 
för. Det hjälper inte att köparen kan visa att säljaren faktiskt har ingått ett köpeavtal där 
köparens prestation redan fullgjorts11.  
 
Vid tradition finns det vissa begrepp och principer som har betydelse för avgörandet om ett 
sakrättslig skyddat förvärv har skett eller inte. Ett utav dessa är rådighetsavskärande vilket 
främst syftar till att avgöra huruvida säljaren har möjlighet att “råda över” den sålda 
förvärvade egendomen. Mer om detta under avsnitt 2.312. 
 
Ett annat viktigt begrepp för att avgöra huruvida tradition har skett på ett korrekt sätt är med 
hjälp av det så kallade besittningsbegreppet. Begreppet är relativt oklart och mångtydigt och 
kräver därav en närmare presentation. Denna återfinns under avsnitt 2.413. 
 

2.2.1 Denuntiation 
I vissa situationer finns det åtgärder som kan ersätta den väletablerade principen om tradition. 
Alternativen har uppkommit på grund av historiska skäl eller av praktisk hänsyn. 
Denuntiation är ett alternativ till traditionsprincipen och betyder underrättelse. Det kan 
																																																								
8 Adlercreutz, Pfannenstill, 2010, s. 33-34. 
9 Millqvist, 2011, s. 118. 
10 Millqvist, 2011, s. 119. 
11 Prop 2001/02:134 s 74 
12 Zetterström, Stefan, Sakrättens fyra huvudfall, uppl. 3, Uppsala: Iutstus förlag, 2012, s. 77.  
13 Millqvist, 2011, s. 42.	
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övergripande beskrivas genom att ett meddelande till en utomstående, oberoende part måste 
göras för att ett sakrättsligt skyddat förvärv ska anses ha kommit till stånd. 14 För att 
tydliggöra principen om denuntiation följer ett fiktivt fall nedan: 
 
Person A köper lös egendom av person B. Lösöret förvaras vid köpet hos en tredje man, 
person C. För att person A ska få ett sakrättsligt skydd till det förvärvade lösöret krävs det att 
person C underrättas om överlåtelsen av antingen person A eller B. Först efter en 
underrättelse har skett får person A sakrättsligt skydd gentemot person B:s borgenärer15. 
 

2.3 Rådighetsavskärande 
Traditionskravet har alltid varit tätt sammankopplat med rådighetsavskärande men det är först 
en bit in på 2000-talet som HD faktiskt erkänt begreppets giltigt som ett komplement till 
tradition. Innan dess tillämpades kravet på tradition mycket hårdare av domstolen. Detta 
påstående kan styrkas bland annat med rättsfallet NJA 1975 s. 638 som blivit välkänt genom 
benämningen Husvagnsfallet. 
 
Fallet väckte stor uppmärksamhet, inte minst inom den litteratur på området. Fallet handlade 
om ett husvagnsköp där köparen efter betalning låtit husvagnen stå kvar hos säljaren. Säljaren 
och köparen hade vidtagit ett flertal åtgärder för att påvisa köparens äganderätt till husvagnen. 
Köparen hade bland annat tagit en provtur med husvagnen, erhållit nycklar till den, gjort en 
ägarregistrering och även vid ett antal tillfällen låtit några vänner fått sova över i husvagnen. 
HD underkände dock köparens anspråk på separationsrätt. De baserade sitt utslag på att 
säljaren inte hade blivit avskuren rådigheten av husvagnen. 
 
Denna dom medförde enorm kritik. Kritiken grundade sig i att köparen gjort allt i dennes 
makt för att erhålla äganderätten. Vad mer hade köparen rimligen kunnat göra?  Med tanke på 
de åtgärder som vidtagits av köparen borde det ansetts ha klargjorts att det inte var fråga om 
någon skentransaktion16. 
 
Först i NJA 2007 s. 413 och senare i NJA 2008 s. 684 erkände Högsta domstolen 
rådighetsbegreppets giltighet som ett komplement till tradition. Se avsnitt 2.3.1. Enligt dessa 
rättspraxis skulle det räcka med ett rättsligt rådighetsavskärande för överlåtaren för att 
förvärvaren skulle erhålla ett sakrättsligt skydd. Rådighetsavskärande anses idag jämställt 
med den fysiska traditionen17.   
 
Genom rättpraxis har begreppets innebörd kommit att tolkas på olika sätt. Till exempel kan 
det handla om att överlåtaren ska vara avskuren från möjligheten att använda det överlåtna 
lösöret. Det kan även handla om att överlåtaren förvarar lösöret hos en tredje man och 
överlåtaren ska då inte ha möjlighet att kunna hämta ut lösöret efter en överlåtelse har skett. 
Här talas det om ett krav på att överlåtarens mottagandelegitimation ska vara avskuren. Det är 
alltså tydligt att det finns flera olika betydelser av begreppet och att det kan te sig lite olika 
beroende på det enskilda fallet18.  
 

																																																								
14 Zetterström, 2012, s. 75-76.  
15 Zetterström, 2012, s. 75-76.  
16 Zetterström, 2012, s. 77. 
17 Millqvist, 2011, s. 123-124. 
18 Myrdal, SvJT, 2013 s. 1074, s. 4.	
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Kravet på tradition innebär konkret att lösöre kommer ur överlåtarens besittning på så sätt att 
denne inte längre kan “råda över det”.  Krav ställs också på att samma lösöre ska överföras till 
förvärvaren så att denne har det i sin besittning. Det är dock något tveksamt kring huruvida 
det sistnämnda kravet fortfarande tillämpas i någon större utsträckning med tanke på 
acceptansen av ett rådighetsavskärande19.  
 
Grundtanken med traditionsprincipen är som ovan nämnt att överlåtaren genom tradition 
avhänder sig rådigheten över den lösa egendomen. Det anses som fullt tillräckligt om 
överlåtaren är avskuren rådigheten över en egendom. Detta behöver inte innebära att 
förvärvaren fysiskt ska ha fått egendomen i besittning. Av praxis framgår att det kan vara 
tillräckligt att överlåtaren är avskuren rådigheten över det överlåtna lösöret för att förvärvaren 
ska erhålla ett sakrättsligt skydd20. För att tydliggöra detta kommer ett fiktivt fall att 
presenteras nedan: 
 
Person A ska köpa en bil av person B. Person A har inte möjlighet att ta med sig den 
förvärvade bilen efter att köpeskilling erlagts och ber om att få lämna kvar den hos person B. 
För att erhålla viss säkerhet för sitt förvärv får person A nycklarna till bilen. Om det skulle 
vara så att bilen skulle behöva flyttas inom de närmaste dagarna har person B fått behålla 
extranycklarna till bilen tillsvidare. Har ett sakrättsligt skyddat förvärv gjorts av person A? Är 
person B avskuren rådigheten över bilen?  
 
Enligt gällande rätt anses inte person B vara avskuren rådigheten över bilen. Extranycklarna 
som person B har i besittning kan användas för att till exempel flytta bilen, eller på annat sätt 
använda den. Person B kan därför inte anses vara avskuren rådigheten. Om person A istället 
skulle ha tagit alla nycklar och även bultat fast däcken skulle det möjligen vara tillräckligt för 
att person B skulle ha ansetts blivit avskuren rådigheten över bilen21.  
 

2.3.1 NJA 2008 s. 684   
NJA 2008 s. 684 handlar om ett moder- och dotterbolag där moderbolaget Sannäs sålde lösöre 
till ett finansbolag. Lösöret skulle hyras ut till säljarens dotterbolag Havmannen och skickades 
därför direkt dit utan att först komma i finansbolagets besittning. Moderbolagets företrädare 
och ägare var även företrädare för dotterbolaget. Vid	 installation	 hos	 dotterbolaget	 av	
leasingobjektet	upptäcktes	fel	i	detta.	Dotterbolaget reklamerade felet och detta kom, med 
godkännande från finansbolaget, att innebära att leasingobjektet sändes tillbaka till	
moderbolaget	 som	 tog	 åt	 sig	 att	 återställa	 felet.	 Under	 denna	 period	 försattes	
moderbolaget	 i	 konkurs	 och	 en	 tid	 senare	 sålde	 konkursboet	 leasingobjektet. Frågan 
blev då huruvida finansbolaget hade gjort ett sakrättsligt skyddat förvärv av lösöret trots att 
moderbolaget hade det i besittning vid konkursutbrottet22.  
      
HD kom i detta mål fram till att dotterbolaget hade vid den direkta leveransen fått lösöret i 
besittning för finansbolagets räkning. Det gjordes en skillnad på de olika företagen trots deras 
gemensamma företrädare. HD beslutade att ett ”tillräckligt” rådighetsavskärande hade skett i 
och med leveransen med stöd av det ovan nämnda. Moderbolaget kunde inte längre råda över 
lösöret. 
      

																																																								
19 Myrdal, SvJT, 2013 s. 1074, s. 4.	
20 Myrdal, SvJT, 2013 s. 1074.  
21 Myrdal, SvJT, 2013 s. 1074, s. 4.	
22 Mellqvist, Mikael, SvJT, 2010 s. 217. 
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I och med detta mål modifierades traditionskravet något. Torgny Håstad som var referent i 
rättsfallet gav ett utlägg på inte mindre än tio sidor i om traditionsprincipens funktion i 
gällande rätt. Utlägget refereras nedan. Detta utlägg, eller snarare diskussion som han för kan 
närmast anses som en uppmaning till en förändring inom området23.  
 
Tidigare praxis har visat att rådighetsavskärande har använts för att avgöra huruvida tradition 
har skett eller inte. Däremot har graden av rådighetsavskärande sett lite olika ut. I ett likartat 
fall från 200724 hade HD uppställt ett krav på rådighetsavskärande i ”väsentlig grad” medan i 
detta fall från 2008 sänker kravet något och godtar ”tillräcklig grad” för rådighetsavskärande. 
Här går det alltså se att traditionsprincipen till viss del har modifierats. HD tar inte enbart 
hänsyn till huruvida förvärvaren har fått lösöret i besittning utan den största vikten har lagts 
på att bedöma huruvida det har skett ett rådighetsavskärande i tillräckligt stor grad. Tradition 
innebär i ursprunglig mening - ett överlämnande - och syftar till besittningsförändring men 
det är inte det som diskuteras i detta fall utan fokus ligger på själva rådighetsavskärandet25.  
 
HD kvarhåller i NJA 2008 s. 684 en tillämpning av traditionsprincipen trots att de tydligt har 
gått ifrån dess språkliga innebörd och dessutom skapat vad som tillsynes verkar vara en ny 
princip. Principen om rådighetsavskärande26.  

2.3.1.1 Torgny Håstads tillägg 
I Håstads tillägg i NJA 2008 s. 684 anges att ändamålet med traditionsprincipen inte är 
entydigt då principen kan ersättas med en registrering enligt lösöreköplagen. 
Traditionsprincipen innebär en besittningsövergång där säljarens besittning rubbas och där 
köparen genom detta erhåller besittning över egendomen. I detta läge ska köpet anses som 
fullbordat. Däremot har rådighetsavskärandet fått en större betydelse i rättspraxis för 
avgörandet om sakrättsligt skydd. Håstad menar dock att ett rådighetsavskärande i egentlig 
mening endast reglerar vem som rättsligt kan förfoga över en egendom. Det behandlar alltså 
inte själva traditionen och i vems besittning som egendomen finns.  
 
Problematik kan uppstå i de fall där egendom som köpts finns kvar i säljarens besittning av en 
eller annan anledning. Det kan vara så att köparen har betalat för en bil som denne inte kunnat 
ta med sig vid betalning av köpeskillingen. Bilen finns alltså kvar i säljarens besittning efter 
betalning utan att någon tradition har skett.  
 
Håstad menar att privatpersoner överlag har dålig kunskap när det kommer till kravet på 
tradition och inte tänker desto mer på köpet än själva betalningen. Men så som det ser ut i 
ovan nämnda, påhittade, fall har köparen inget sakrättsligt skydd i och med att besittningen av 
bilen inte anses vara rubbad. Om denna situation skulle uppkomma och säljaren är aktuell för 
utmätning kan både bilen och den erlagda betalningen ingå i utmätningsförfarandet. Köparen 
har inget skydd trots erlagd betalning. Håstad anser att det är anmärkningsvärt att i praktiskt 
taget alla andra länder än i Sverige ges köparen skydd gentemot säljarens borgenärer utan 
vare sig tradition eller registrering.  
 
Kravet på tradition och registrering, som medför ett sakrättsligt skydd, är strängt. Detta krav 
regleras i huvudsak bara i Sverige. Under en lång tid har traditionsprincipens plats i den 
svenska rätten varit hett omdiskuterad. Håstad själv är av den uppfattningen att om en 

																																																								
23 Mellqvist, SvJT 2010 s. 217; NJA 2007 s. 413; NJA 2008 s. 684.  
24 NJA 2007 s. 413	
25 Mellqvist, SvJT 2010 s. 217; NJA 2007 s. 413; NJA 2008 s. 684.  
26 Mellqvist, SvJT 2010 s. 217; NJA 2007 s. 413; NJA 2008 s. 684.  
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förändring ska ske bort från traditionsprincipen kan inte detta genomföras med en 
praxisändring. Detta eftersom principen sedan länge varit väletablerad i den praxis som 
utformats över tid. Håstad bedömer att det är ett problem som måste tas itu med av 
lagstiftaren och implementeras i lag27.  
     

2.4 Besittningsbegreppet 
Besittningsbegreppet har en stor betydelse när sakrättsliga juridiska problem ska lösas. Vid 
köp av lösöre är utgångspunkten tradition av saken. Med detta menas att säljaren inte längre 
kan disponera över lösöret. Detta kommer alltså ur dennes besittning. Tydliggöras ska att det 
inte endast är av betydelse huruvida en fysisk överflyttning av saken har gjorts28. 

2.4.1  Två sidor av besittningsbegreppet 
Den juridiska innebörden av besittning är, i princip, att någon, med eller utan rätt till det, 
faktiskt innehar någonting. Detta kan med andra termer uttryckas så att någon har en sak 
under sin omedelbara kontroll29. Det är dock inte så enkelt att säga att besittning är synonymt 
till att fysiskt inneha något. Detta påstående är visserligen på ett sätt sant men också till viss 
del missvisande. Besittning har nämligen, utöver en fysisk sida, också en rättslig sida. För att 
undvika en sammanblandning av dessa sidor kan den fysiska sidan benämnas ”vård”. Endast 
det rättsfaktum att fysiskt besitta egendom behöver alltså i rättslig mening inte innebära att det 
föreligger ett borgenärsskydd30. 
 
Den fysiska sidan kan beskrivas som att någon innehar den fysiska kontrollen över egendom. 
Begreppet kan tydliggöras genom att ställa frågor som: ”Vem har nycklarna till bilen?” ”I 
vems ficka ligger plånboken”? 
 
Den rättsliga sidan går något längre än till de fysiska sakförhållandena och består närmare 
bestämt av två aspekter. Den första aspekten utgår från vilken betydelse det har att en person 
har den fysiska besittningen över en lös sak. Den andra berör huruvida omständigheterna 
kring de faktiska förhållandena ska accepteras i rättslig mening. Det har också betydelse 
varför en person har den fysiska besittningen31. Är det en egendom som är lånad, hyrd, köpt, 
stulen? 
 

2.4.2 Presumtion för äganderätt 
Vem som har besittning över en egendom kan vara helt avgörande i en sakrättslig 
konfliktfråga. Besittning innebär presumtion för äganderätt vilket utgör ett starkt rekvisit för 
det sakrättsliga skyddet32. Ett exempel på detta kan vara att en person blir bestulen på sin 
cykel. Cykeln är då inte längre i personens besittning utan i tjuvens.  Detta kan innebära 
problematik för ägaren då den svenska rättsordningen skyddar person med besittning över 
egendom. Utgångspunkten, som tidigare nämnt, är att den person som har egendom i sin 
besittning även är ägare till den33. Detta gäller dock inte all typ av egendom utan endast sådan 
egendom som är ”identifierbar” och således inte till exempel fordringar och immaterialrätter. 

																																																								
27 NJA 2008 s. 684.	
28 Millqvist, 2011, s. 126. 
29 Håstad, 2000, s. 50. 
30 Göransson, Ulf, Traditionsprincipen, uppl. 6, Uppsala: Iustus Förlag, 1985, s. 460-461 
31 Millqvist, 2011, s. 41-42.  
32 Millqvist, 2011, s. 39. 
33 Ramberg, Christina, Civilrätt, uppl. 23, Stockholm: Liber, 2013, s. 74. 
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Dessa är inte knutna till ett fysiskt föremål som kan besittas34. Vidare kan det konstateras att 
bevisbördan ligger på den part som, utan att ha besittning, påstår sig vara den rätta ägaren35.  
 
Ett exempel där HD tydligt erkänner det starka presumtionsskyddet kan återfinnas i NJA 2008 
s. 444. HD menade i detta fall att det krävs mycket för att bryta en presumtion och att det 
ställs höga krav på bevisning. Detta fall handlade om en mamma som påstod sig ha förvärvat 
sin sons bil. Sonen hade vid utmätningstillfället bilen i sin besittning. Mamman ansågs, enligt 
HD, inte ha tillräckliga bevis för att kunna styrka sin äganderätt.  
 

2.4.3 Besittningsdistinktionerna 
Besittningsbegreppet är ett minst sagt ett komplicerat begrepp. Olika distinktioner har ställts 
upp och beskrivits i den rättsvetenskapliga litteraturen. Detta för att påvisa begreppets 
mångtydigt och göra det begripligt36. 
 

2.4.4 Självständig och osjälvständig besittning 
Självständig och osjälvständig besittning beskriver det rättsliga förhållanden som kan finnas 
mellan part och egendom. Många gånger handlar det om ett rättsligt förhållande mellan 
ägaren och ”vårdhavaren”. En osjälvständig besittningshavare är, framför allt i 
avtalsförhållanden, skyldig att följa de anvisningar och vårdkrav som den självständige 
besittningshavaren ställer. Denne kan alltså inte själv bestämma hur disponering ska ske över 
egendomen37. 
 
En arbetstagare som använder arbetsgivarens maskin i arbetet anses ha osjälvständig 
besittning över denna. Arbetsgivaren är den part som anses ha självständig besittning. Att 
arbetstagaren fysiskt innehar maskinen genom ett osjälvständigt besittningshavande inverkar 
inte på arbetsgivarens rättsställning38. 
 
Ett annat exempel är att en person sitter på en restaurang och äter mat med hjälp av kniv och 
gaffel. Här är personen den osjälvständiga besittaren och restaurangen den självständiga. Att 
personen fysiskt har besticken i händerna inkräktar inte på restaurangens äganderätt och 
påverkar inte heller restaurangens besittning till besticken39. 
 

2.4.5 Omedelbar och medelbar besittning 
Den omedelbara besittningen innehas av en person som har den omedelbara kontrollen över 
egendom40. Detta kan jämställas med det som tidigare benämnts ”vård”. Omedelbar besittning 
har en person över de kläder som denne på sig. Det är även möjligt att ha omedelbar 
besittning till sådant som inte direkt går att ta på, till exempel saker som förvaras i en persons 
bostad41. 
 

																																																								
34 Millqvist, 2011, s. 39. 
35 Ramberg, 2013, s. 74.	
36	Millqvist, 2011, s. 42.		
37	Göransson, 1985, s. 470.		
38	Göransson, 1985, s. 470.		
39	Göransson, 1985, s. 470.		
40	Håstad, 2000, s. 50.		
41	Göransson, 1985, s. 471.		
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Medelbar besittning innebär att någon annan än ägaren har den omedelbara besittningen men 
medger att det är för ägarens räkning42.  
 
Gränsdragningen mellan omedelbar och medelbar besittning utgörs av möjligheten att 
disponera över egendom för den person som inte innehar den omedelbara besittningen. Ett 
centralt rekvisit för medelbar besittning är att ägaren under vissa förutbestämda förhållanden 
har rätt att återfå egendomen någon gång i framtiden43. 
 
En fråga angående medelbar besittning blev avgörande i rättsfallet NJA 1984 s. 132. Fallet 
handlade om en utmätning av en travhäst som trots att denne befann sig hos en travtränare 
kunde utmätas eftersom gäldenären ansågs ha medelbar besittning över hästen. 
 

2.4.6 Ensam- och sambesittning 
En gränsdragning görs på ensambesittning, vilket innebär att det endast är fråga om en person 
som innehar en viss typ av besittning, och sambesittning där två eller flera personer samtidigt 
kan ha besittning över samma sak. Sambesittning kan delas upp i enkel och kvalificerad. 
 
Vid en enkel sambesittning är det huvudsakliga rekvisitet att parterna ska ha likartad 
möjlighet att få tillgång till saken. Med andra ord kan inte en part med medelbar besittning 
och en annan part med omedelbar besittning ha sambesittning utan här har var part 
ensambesittning44. Däremot ter det sig inte alltid så att två parter som har omedelbar 
besittning av en sak också har sambesittning45.  
 
Kvalificerad sambesittning innebär att parterna endast tillsammans kan få tillgång till saken. 
Ett typiskt exempel är att något har dubbla lås och parterna varsin nyckel46. 
 

2.5 Syfte med tradition 
En fråga som ofta dyker upp när innebörden av tradition står klart är hur det kan vara rimligt 
att en säljares borgenärer ska ha bättre rätt till ett lösöre än vad säljaren själv har. Om en 
säljare och e köpare har ingått avtal och säljaren har erhållit köpeskilling för löseöret är denne 
tvungen att leverera till köparen. Hur kan då säljarens borgenärer, till exempel vid en 
utmätning, i vissa fall vara berättigad både köpeskillingen och det lösöre som köpeskillingen 
avser? Utgångspunkten i de flesta fall är att köparen bör vara skyddad mot säljarens 
borgenärer när ett lösöre är köpt och betalt. Det intressanta är dock diskussionen kring när det 
finns tillräckliga skäl för att en köpare inte ska erhålla detta skydd 47 . 
 
2.5.1 Publicitet 
Ett starkt skäl som talar för tradition är publicitet. Med publicitet menas här att det ska vara 
möjligt för utomstående parter att kunna avgöra vad som ingår i säljarens förmögenhet. Om 
säljaren har värdefulla saker i besittning som i själva verket tillhör någon annan är det lätt för 
utomstående parter, till exempel en potentiell kreditgivare, att tro att säljaren är mycket rikare 
än vad denne egentligen är48. Detta argument kan dock i många fall inte anses vara särskilt 
																																																								
42	Håstad, 2000, s. 50.		
43	Göransson, 1985, s. 471.	
44	Göransson, 1985, s. 492.		
45	NJA 1956 s.485 - Där två parter hade tillgång till säden i silon men tillträdet förhöll sig olika 
46	Göransson, 1985, s. 493.		
47	Håstad, 2000, s. 206-208.	
48	Håstad, 2000, s. 211.	
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starkt eftersom det då skulle innebära att lånade och hyrda saker som säljaren har hos sig 
också borde kunna utmätas eller ingå i dennes konkurs och så är inte fallet. Det ligger där med 
i sakens natur att en kreditgivare aldrig bör grunda sitt avgörande, huruvida en kredit ska ges 
eller inte, på vad gäldenären har för saker i besittning49.  
 

2.5.2 Förhindrar dubbelöverlåtelser 
Ett annat argument som ibland används av förespråkare för traditionsprincipen är att detta 
sakrättsmoment hindrar möjligheten till dubbelöverlåtelser. Detta skapar i sin tur ordning och 
reda inom handeln. Tvesala är ett gammalt svenskt ord som i modern tid brukar betecknas 
dubbelförsäljning. En sådan situation uppkommer när B som är rätt ägare till viss egendom 
säljer denna först till A och därefter till C. Både A och C anser sig ha rätt till egendomen men 
det är inte möjligt att båda får den. Här har traditionens betydelse en väldigt central roll50. 
 
Enligt reglerna om godtrosförvärv i “Lag (1986:796) om godtrosförvärv av lösöre” erhåller 
den senaste av två köpare definitiv äganderätt till det köpta lösöret om denne är i god tro och 
får saken i besittning . En köpare har alltså, med tanke på lagens utformning, alltid anledning 
att så snart som möjligt ta med sig det köpta lösöret. Om så sker är möjligheten för en säljare 
att göra en dubbelöverlåtelse betydligt begränsad51.  
 

2.5.3 Motverkar borgenärsbedrägerier 
Ett tredje argument som talar till traditionskravets fördel är dess motverkande av 
borgenärsbedrägerier. Om avtalet skulle ge en köpare sakrättsligt skydd, och där med hindra 
borgenärer från att utmäta ett lösöre, finns det risk för att en person som tror sig var aktuell 
för utmätning skulle kunna påstå att lösören som finns i dennes besittning redan är sålda. Det 
var just på grund av dessa “efterhandskonstruktioner” som låg bakom framtagandet av 
Lösöreköpförordningen och traditionsregeln i svensk rätt under 1800-talet.  Mer om detta 
under avsnitt 3.252.  
 

3. Historia 
 

3.1 Historisk översikt 
Begreppet tradera kommer ursprungligen från latin och innebär: överlämna53. Kravet på 
tradition kommer primärt från den romerska rätten. År 293 utfärdade kejsare Diocletianus en 
konstitution som stadgade att äganderätt till lösöre endast kunde överföras genom tradition 
eller hävd. Det fanns dock problem då traditionskravet under denna tid inte strikt tillämpades 
utan i många fall kringgicks54. Utvecklingen av traditionsprincipen är lång och oviss och 
därför kommer vikt endast att läggas på det som måste anses ha gjort avtryck i dagens 
tolkning av principen55.  
 

																																																								
49	Håstad, 2000, s. 212.		
50	Håstad, 2000, s. 212.		
51	Håstad, 2000, s. 212.		
52	Håstad, 2000, s. 212.		
53	Håstad, 2000, s. 207.		
54	Håstad, 2000, s. 208-209.		
55	Millqvist, 2011, s. 123.		
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Under 1600-1700 talet är det svårt att fastställa en svensk homogen rätt då tradition och avtal 
växelvis tillämpas. Allt eftersom utvecklas rätten i en avtalsenlig riktning. Hur rättspraxis har 
utvecklats under denna tid är svårt att fastställa men det är sannolikt att den naturrättsliga 
avtalsprincipen undanträngde den romerskrättsliga traditionsenliga tolkningen.  
 
Det fanns inget krav på tradition av lösöre under 1700-talet inom den svenska rätten. Däremot 
kunde spår av tradition i panträtten uttydas genom Handelsbalkens 10 kap. 1§ där det 
stadgades ett krav på besittningsförändring för att det skulle uppkomma ett sakrättsligt skydd 
för pantsättaren56. År 1721 kan ett tydligt ställningstagande för avtalsprincipen påvisas genom 
Svea Hovrätts remissvar över lagkommissionens lagförslag till 1734-års lag.  Avtalsprincipen 
kom även att bli den princip som dominerade inom den svenska rätten fram till slutet av 1800-
talet57.  
 
De första decennierna in på 1800-talet präglades av en utbredd självhushållning och en 
begränsad handel med lösöre. Detta grundade sig i den hägrande industrialismen som lagts till 
grund i samhället redan under 1700-talet men som först under kommande århundrade bröt ut58. 
 
De primära anledningarna till samhällets förändring var den tekniska och ekonomiska 
utveckling som tedde sig i landet under denna tid. Befolkningsmängden ökade vilket också 
var ett resultat av den pågående utvecklingen. I och med denna tillväxt expanderade 
produktionerna och välståndet inom samhället vilket visade sig som mest inom jordbruket. 
För att denna expandering inte skulle stanna av krävdes dock nytt kapital och ny finansiering. 
Situationen under 1830-talet medförde tillslut ett tvång att bemöta den enorma tillväxt som 
primärt skett på jordbrukets område vilket i sin tur ledde till antagandet av ny lagstiftning, 
framtagandet av lösöreköpförordningen59.  
 

3.2 Framtagandet av lösöreköpförordningen 
Lösöreköpförordningen (1835) tillkom i Sverige under en tid då det rådde ett generellt behov 
av förändring inom lagstiftningen. De gamla civilreglerna som hade sina rötter i medeltiden 
ansågs vara allt för omoderna i och med samhällets utveckling60.  
 
Under 1800-talet ansågs avtalsprincipen medföra problem och risker för borgenärerna. 
Gäldenärer påstod oriktigt ha överlåtit egendom som egentligen skulle utmätas av 
borgenärerna. Egendom påstods vara överlåten men var i själva verket kvar i säljarens ägo61.  
 
Tanken med den nya LkF var att den skulle förebygga uppkomsten av skentransaktioner och 
göra det tydligt för tredje man att se de aktuella försäljningarna. Genom LkF skulle möjlighet 
ges för köparen att registrera sitt köp. Konsekvenserna av förordningen kom dock inte att 
uppfylla det tänkta syftet62. Resultatet blev med andra ord inte helt tillfredsställande då 
personer falskeligen ville registrera sina påstådda köp i enlighet med den nya lagen. 

																																																								
56	Håstad, 2000, s. 208-209.		
57	Mellqvist, SvJT 2010 s. 1074, s. 219-220. 
58	Mellqvist, SvJT 2010 s. 1074, s. 219-220. 
59	Mellqvist, SvJT 2010 s. 1074, s. 219-220. 
60	SOU 2015:18, s.41-42.	
61	Håstad, 2000, s. 208-209.		
62	Håstad, 2000, s. 208-209.	
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Registreringen blev ett sätt att utnyttja systemet genom att undandra egendom från utmätning. 
Detta ansågs som ett stort misslyckande från lagstiftarens sida63. 
 
Med hänsyn till de problem som uppstod med 1835-års LkF ansågs det nödvändigt att skärpa 
kraven för registrering av lösöre. Denna formskärpning skedde år 1845 och medförde särskilt 
krav på köparen. Köparen kunde i och med registrering av lösöre bli tvungen att avlägga ed 
för köpets riktighet. 1845-års uppdaterade LkF är alltjämt gällande i svensk rätt om än med ett 
annat namn. År 1977 kom benämningen att ändras till Lag (1845:50 s.1) om handel med 
lösören, som köparen låter i säljarens vård kvarbliva64. Dessa regler gällande köp av lösöre 
kom senare i rättspraxis att få en motsatsvis tolkning, é contrario. Detta kom att innebära att 
köp som inte uppfyller de krav som ställs i LkL inte heller ges något sakrättsligt skydd för 
köparen före det att denne har fått lösöret i sin besittning, det vill säga genom tradition65. 

4. Traditionsprincipens utformning genom praxis 
 
4.1 NJA 1925 s. 130 - Etablering 
Under 1900-talet får traditionsprincipen en allmän giltighet i Sverige. Principen etablerades i 
svensk rätt genom rättspraxis och inte genom lagstiftning. I rättsfallet NJA 1925 s.130, som 
nedan kommer att refereras, fastställde HD principens gällande kraft. Rättsfallet och 
fastställandet av kravet på tradition har senare kommit att bekräftas ett flertal gånger genom 
domar och uttalanden av HD.  
 
NJA 1925 s. 130 avsåg två juridiska personer som hade gjort en avtalsenlig affär. Köparen, 
Vaxholmsvarvet, hade hos säljaren, Maritimverken, beställt fyra ångvinschar. Köparen ville 
att dessa skulle stå kvar hos säljaren då köparen för tillfället ej hade användning för dessa. 
Säljaren gav sitt godkännande till detta men ställde som krav att få betalat inom loppet av tre 
månader. Köparen erlade betalning och ångvinscharna kvarblev hos säljaren. Under tiden 
säljaren hade vinscharna i förvaring gick denne i konkurs. Köparen hävdade då separationsrätt 
i konkursboet till de redan betalade ångvinscharna. Konkursboet menade dock att egendomen 
tillhörde konkursboet och sålde senare vidare dessa utan något hänsynstagande till köparen. 
Köparen väckte på grund av detta talan i domstol och yrkade skadestånd på ett belopp 
motsvarande värdet av ångvinscharna.  
 
Rättsfrågan som domstolen utredde och behandlade gällde huruvida LkF var tillämplig då 
köparen betalt egendomen och i eget intresse låtit denna vara kvar i säljarens besittning. 
Hovrättens motivering grundade sig i att ångvinscharna varken levererats eller avskilts till 
förmån för köparen. Om så skett menar Hovrätten att köparen haft separationsrätt. HD kom 
till samma utfall men var dock striktare i sin bedömning och antydde att ett avskiljande av 
egendomen ändå inte hade varit tillräckligt eftersom egendomen funnits i säljarens besittning 
från början av konkursen.  
 
HD bekräftade kort efter sitt ställningstagande i NJA 1925 s. 453. I detta fall hade köparen 
kvarlämnat ved hos säljaren. Säljaren gick sedan i konkurs och köparen ansågs inte ha 
separationsrätt till veden trots att egendomen varit märkt. 
 

																																																								
63	SOU 2015:18, s.44-45.	
64	SOU 2015:18, s.45.	
65	NJA 1925 s.130.	
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5. Lag (1845:50 s.1) om handel med lösören, som köparen låter i 
säljarens vård kvarbliva. 
 
Ett alternativ till huvudregeln tradition är att registrera det köpta lösöret i enlighet med 
lösöreköplagens krav. Lagen uppställer förhållandevis tydliga rekvisit över vad som krävs för 
att köparen ska uppnå ett sakrättsligt skydd. Lagrummet ser ut på följande sätt: 
 
1§ Vill den, som tillhandlar sig lösören och tillåter, att desamma få i säljarens vård kvarbliva, 
att vad han tillhandlat sig skall fredas från utmätning för säljarens skuld och i händelse av 
dennes konkurs från boets tillgångar avskiljas, upprätte skriftlig avhandling om köpet med 
förteckning å de köpta persedlarna och vittnens underskrift. Han skall inom en vecka därefter 
i ortstidning inom den ort, där säljaren bor, låta införa kungörelse om avhandlingen med 
uppgift om säljarens och köparens namn och yrken, dagen då köpeavhandlingen blivit 
uppgjord samt köpeskillingens belopp. Avhandlingen jämte bevis om att kungörelsen införts i 
ortstidning skall inom åtta dagar från den dag då kungörelsen skedde ges in för registrering 
till Kronofogdemyndigheten. 
 
För att få registrera sitt köp hos Kronofogden krävs först att en ansökning görs. 
Ansökningsavgiften för registrering kostar 700 kronor. Ansökan inleder en process hos 
myndigheten som utmynnar antingen i ett beslut att en registrering sker eller i ett beslut att 
Kronofogden skiljer ärendet ifrån sig. Vid ett beslut att en registrering sker erhåller köparen i 
enlighet med detta sakrättsligt skydd mot säljarens borgenärer. Detta skydd är dock inte 
definitivt förrän efter 30 dagar från det att ansökan om registrering inlämnats hos 
kronofogden. Skulle säljaren utsättas för utmätning eller gå i konkurs “är den sålda 
egendomen ej fredad från att utmätas eller att ingå i konkursboet”66. 
 

6. Rättsregler för konsumenter 
 
6.1 Sakrättsregler - från utredning till proposition 
År 1993 beslutade regeringen att tillsätta en utredning vars syfte var att klarlägga huruvida ett 
behovs fanns av ett starkare konsumentskydd vid säljarens insolvens. Det fastställdes i 
betänkandet SOU 1995:11 att det fanns ett behov för ett sådant skydd och ett avsteg från 
traditionsprincipen föreslogs av utredningen. Det ansågs inte aktuellt med ett förenklande av 
lösöreköplagen eftersom konsumenter troligtvis ändå inte skulle använda sig av möjligheten 
att registrera köpet. Remissinstanserna hade delade meningar gällande betänkandet. Ett flertal 
näringslivsorganisationer och hovrätter avstyrkte betänkandet. Den främsta anledningen till 
deras inställning var att rättsläget skulle bli otillfredsställande om olika principer skulle 
tillämpas vid olika köp. Det vill säga avtalsprincipen i konsumentköplagen och 
traditionsprincipen i köplagen. Regeringen hade dock en enhetlig inställning till betänkandet 
och detta resulterade i en proposition67. 

																																																								
66	Lag (1845:50 s.1) om handel med lösören, som köparen låter i säljarens vård kvarbliva, 3§.	
67	SOU 2015:18 sid 55-57	
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6.2 Proposition 2001/02:134 - Ändringar i konsumentköplagen 
Av utredningen till det nya lagrummet för konsumentskydd framgick att en köpare i egenskap 
av konsument ofta har dålig kunskap om det juridiska rättsläget. Denna okunskap gäller bland 
annat den risk som en konsument utsätter sig för när denne lämnar kvar en köpt och betald 
vara hos säljaren. Konsumenter som utsätter sig för denna risk kan komma att lida en förlust 
då säljaren blir försatt i konkurs eller blir föremål för utmätning68.  
 
Förekomsten av konsumentens förlust är anmärkningsvärd och regelmässig i vissa typer av 
branscher där varorna är tämligen kostsamma för köparen. Exempel på sådana branscher är 
försäljning av möbler, vitvaror och bilar. Det sker ej sällan att konsumenter lämnar kvar 
betalda eller delbetalda varor hos säljaren. Som tidigare nämnt är det när detta kvarlämnade 
äger rum som konsumenten utsätter sig för en risk att bli av med den köpta varan. Det kan 
vara rena tillfälligheter som bli avgörande i ett visst enskilt fall. De flesta köpare ägnar ingen 
större eftertanke åt under vilka omständigheter de inte skulle vara berättigad att behålla den 
vara som de betalt för.  
 
Det är svårt att se hur kunskapen av traditionskravet i tillräcklig utsträckning skulle kunna nå 
konsumenterna. Med detta sagt kan ett behov av ett förstärkt rättsligt skydd till förmån för 
konsumenten vid säljarens obestånd synliggöras. Det är även problematiskt att på ett 
realistiskt sätt motivera att konsumentens rätt till den betalda varan ska bortprioriteras för 
övriga borgenärer69.  
 
Till skillnad från när två näringsidkare handlar och ingår avtal med varandra så utgörs inte 
konsumentens handlade av någon liknande affärsrisk. Som enskild konsument måste en 
förlust av en redan betald vara kännas oförståelig och orättfärdigad70. 
 
Kravet på tradition och besittningsövergång har tillkommit i en tid då samhället och dess 
ekonomiska förhållanden såg helt annorlunda ut jämfört med vad de gör idag. Med tanke på 
den flexibilitet och omsättning som idag föreligger vid konsumentköp måste det 
bakomliggande ändamålet inte längre anses lika självklart uppfylla sitt syfte. Mot detta talar 
en störning av ett system som etablerat sig i branschen vad gällande skyddet mot säljarens 
borgenärer. Detta argument kan dock i sig inte sägas vara så betydelsefullt att de talar mot 
traditionsprincipens avskaffande vid konsumentköp71.   
 

6.2.1 Lagens utformning 
År 2002 utökades Konsumentköplag (1990:932) med en paragraf som hade till syfte att stärka 
en konsuments sakrättsliga skydd gentemot säljarens borgenärer. Paragrafens tillkomst 
innebar ett avskaffande av traditionsprincipen och en övergång till avtalsprincipen. Efter 
lagrummets ikraftträdande kom själva avtalet mellan köpare och säljare att innebära 
sakrättsligt skydd för köparen mot säljarens borgenärer72.  
Lagrummet utformades på följande sätt och är alltjämt gällande: 

																																																								
68	Prop 2001/02:134 s 73.	
69	Prop 2001/02:134 s 75.	
70	Prop 2001/02:134 s 76.	
71	Prop 2001/02:134 s 77.	
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49§ 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. 
 

6.3 Lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler 
I konsumentförhållande stiftades år 2005 en enskild lag gällande avtal som ingås på distans 
mellan konsument och näringsidkare. Syftet som låg till grund för lagens införande var det 
EG-direktivet som tillkom för att stärka konsumentens skydd vid köp på distans. Lagen är 
tänkt att gälla som ett ytterligare skydd för konsument utöver det vanliga som 
konsumentköplagen ger. När en privatperson handlar i egenskap som konsument av en 
näringsidkare är lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler tillämplig. Precis som 
benämningen på lagen antyder är den tillämplig i fall där ett köp inte sker “öga mot öga” eller 
vid fall där säljaren befinner sig utanför dennes affärslokal. Lagens tillämplighet bekräftas i 
dess inledande paragraf.  
 
1§ Denna lag innehåller bestämmelser om konsumentskydd vid distansavtal och avtal utanför 
affärslokaler. 
 
Lagen gäller inte enbart när en näringsidkare eller säljare kontaktar konsument utan även i fall 
där konsumenten kontaktar juridisk person för ett köp. När en konsument gör ett sådant 
distansköp har denne alltid fjorton dagar ångerrätt. Den tidsfrist som uppställs för ångerrätten 
börjar löpa från den tidpunkt då personen tar emot varan. Eftersom lagen även är tillämplig i 
fall av tjänster beräknas ångerrätten i dessa fall från den dag då avtal ingåtts. Det är dock 
viktigt att observera att ångerrätten inte gäller för köp av vara eller tjänst som understiger 
beloppet av 400 kronor. En juridisk person är i enlighet med denna lag till och med skyldig att 
informera konsumenten om den ångerrätt som följer av köpet. Om detta inte sker är 
ångerrätten istället ett år från det att tidsfristen börjat löpa73.  
 

7. Kommittédirektiv 2013/28 
Frågan huruvida köparen i enlighet med KöpL ska erhålla sakrättsligt skydd redan vid avtalet 
har under en lång tid tagits upp i olika sammanhang. Ett behov av en övergång har 
synliggjorts särskilt vid handel inom näringslivet. Ämnet har även tagits upp i ett flertal 
rättsfall från HD där uttalandet från Torgny Håstad i NJA 2008 s. 684, som ovan refererats till, 
särskilt utmärker sig. Vid dessa tillfällen har problematiken med den gällande rätten tagits upp. 
Det har bland annat framhållits att många köpare troligtvis inte besitter den juridiska kunskap 
gällande den risk de tar vid en förskottsbetalning. Ofta är det praktiska hänsyn som 
bestämmer tidpunkten för ett köpt lösöres leverans eller hämtning. Detta kan leda till att rena 
tillfälligheter blir avgörande för bedömningen av vem som har bäst rätt till ett visst lösöre74.  
 
Problemet gällande förskottsbetalning aktualiseras i synnerhet när det gäller tillverkningsköp. 
Många gånger vill säljaren ha betalt redan i samband med att tillverkningen startar. I de fall 

																																																								
73	Konsumentverket, lagar och regler, konsumentlagar.    
74	Kommittédirektiv 2013/28, s. 2.		



18	
	

köparen faktiskt har kunskap om traditionsprincipen och är medveten om hur rättsläget ser ut 
finns det möjlighet att låta sig registrera köpet enligt Lösöreköplagen75.  
 
En övergång till avtalsprincipen är att anse som ett stort intrång i svensk rätt då 
traditionsprincipen sedan länge är väletablerad. Traditionsprincipen har legat till grund för 
utformning av olika rättsområden både vad det gäller lagstiftning och praxis. För att en 
övergång ska anses aktuell inom detta rättsområde är en viktig aspekt för bedömningen om 
avtalsprincipen kommer medföra stora samhällsekonomiska fördelar76. Mot denna bakgrund 
tillsattes år 2013 en kommitté, Lösöreköpskommittén, av regeringen med uppdrag att utreda 
just vilka samhällsekonomiska effekter en övergång från tradition- till avtalsprincipen skulle 
medföra77.   
 
Det kan vara svårt, näst intill omöjligt, att i siffror beräkna och redogöra för hur 
samhällsnyttan skulle påverkas vid en övergång till avtalsprincipen. Därav ansåg regeringen 
att det var tillräckligt att utredningen visade en jämförelse av effektiviteten av de båda 
principerna i olika väsentliga situationer. I jämförelsen skulle nytta och kostnader, för de 
parter som berörs, ställas mot varandra och därefter ska en uppskattning av effektiviteten 
göras. Resultatet av denna utredning skulle sedan visa huruvida det fanns tillräckligt med 
samhällsekonomiska fördelar för att en övergång till avtalsprincipen skulle genomföras78.  
 
Den största effekten av en övergång till avtalsprincipen skulle synliggöras vid utmätning eller 
vid konkurs hos en säljare. Säljarens borgenärer skulle vid tillämpningen av avtalsprincipen 
inte ha rätt att tillgodogöra sig värdet av en köpt egendom som köparen låtit lämna kvar hos 
säljaren. Den svenska rättsordningen skiljer sig i detta avseende mot många andra länder. 
Detta innebär att även en köpare från ett annat land utsätter sig för en stor risk vid en 
förskottsbetalning till en svensk säljare79. 

8. SOU 2015:18 
 

8.1 Problemformulering 
Den omfattande problematiken som framhålls i utredningen utgörs av den situation då en 
köpare i förskott betalar för en vara som vid ett senare tillfälle kan bli föremål för utsökning. 
Tidpunkten för avhämtandet och leverans kan i olika köpesituationer se olika ut beroende på 
det enskilda fallet. Detta är inte konstigt med hänsyn taget till praktiska anledningar. Lagens 
utformning, så som den ser ut idag, innebär att rena tillfälligheter kan komma att bestämma 
vem som anses ha rätt till egendomen som köpet avser80.  
 
Traditionsprincipen finns inte stadgad i lag utan framgår i sin helhet genom praxis. Principen 
är sedan länge förankrad i svensk rätt och kan ej utan starka skäl överges. Den kom dock till 
under en tid i Sverige då samhället och näringslivet såg helt annorlunda ut jämfört med vad 
det gör idag. Trots att principen är gammal är kunskapen om den mycket liten i allmänhet. För 
många är det svårt att förstå att det finns en risk att bli av med något som redan är köpt och 

																																																								
75	Kommittédirektiv 2013/28, s. 4.	
76	Kommittédirektiv 2013/28, s. 4.	
77	Kommittédirektiv 2013/28, s. 3.	
78	Kommittédirektiv 2013/28, s. 3.	
79	Kommittédirektiv 2013/28, s. 3.	
80	SOU 2015:18, s. 226.	
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betalt om det kvarlämnas hos säljaren. Om en övergång till avtalsprincipen ska ske måste 
detta genomföras i form av lagstiftning81.  
 

8.2 Övergång till avtalsprincipen bör ske 
Lösöreköpkommittén har i utredningen kommit fram till att en övergång till avtalsprincipen 
kommer att resultera i samhällsekonomiska fördelar. Så som rättsläget ser ut idag, det vill 
säga med traditionsprincipen som styrande över det sakrättsliga skyddet, är på många sätt 
otillfredsställande och innebär ett försvårande av handeln. För att en köpare ska få sakrättsligt 
skydd över ett lösöre som är kvarlämnat hos säljaren är denne tvungen att vända sig till en 
myndighet för att registrera sitt köp82.  
 
Kravet på tradition i svensk rätt sträcker sig tillbaka till 1800-talet då behovet främst 
motiverades av problem inom exekutionsväsendet. Utveckling har skett och idag ser metoder 
och tillvägagångssätt helt annorlunda ut. I rättspraxis har under senare tid flera gånger 
uppgetts att traditionskravet ej följer den takt som samhället gör. Som utgångspunkt är 
tradition en bra regel det vill säga att ett köpt lösöre ska övergå till köparen. Men hela 
traditionsprincipens innebörd leder många gånger till oklarheter och stridigheter. I länder där 
avtalsprincipen tillämpas till exempel i Finland och Danmark har liknande tvister varit 
betydligt lägre i antal83.  
 
De fördelar som ofta nämns gällande traditionsprincipen är att den hindrar skentransaktioner84. 
Enligt Kronofogden och företrädare för konkursförvaltare förekommer denna typ av 
transaktioner i samhället i en liten utsträckning. Övergången till avtalsprincipen vid 
konsumentförhållande har inte lett till ett ökande av skentransaktioner. Kommittén har 
kommit fram till att risken ej är större vid en generell övergång som omfattar alla typer av köp. 
Tillämpningen av avtalsprincipen i andra länder talar även för detta resultat 85 . 
Traditionsprincipens giltighet har heller inte ansetts behövlig vad gällande kreditgivning. 
Principens fördelar anses inte som tillräckliga för att vidhålla denna i svensk rätt86.  
 
En övergång till avtalsprincipen har flera positiva effekter, inte minst vad det gäller handel av 
lösöre. Om köparen får sakrättsligt skydd redan vid avtalet kan denne, utan att löpa någon 
större risk, genomföra en förskottsbetalning till säljaren. Den juridiska kunskapen bland 
privatpersoner kommer ej att vara lika viktig och avgörande. Köparen drabbas ej av ett 
orimligt risktagande samtidigt som säljaren förblir i oföränderlig position87. Med tanke på att 
traditionsprincipen och dess betydelse inte är så väletablerad bland allmänheten kan detta inte 
användas som ett argument mot en övergång till avtalsprincipen88.  
 
En betydande faktor för utredningen har även varit en strävan efter att vilja harmonisera 
sakrätten till internationell rätt. Utredningen anser att det är en fördel om svensk rätt inte i 
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82	SOU 2015:18, s. 10.	
83	SOU 2015:18, s. 96.	
84	SOU 2015:18, s. 10.	
85	SOU 2015:18, s. 93-93.	
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betydande omfattning skiljer sig från andra jämförbara länder. Sverige är idag det enda land 
inom Europa som fortfarande i strikt mening tillämpar traditionsprincipen89. 
 

8.3 Författningsförslag 
Traditionsprincipen berör i dagsläget många olika rättsområden vilket kommer innebära en 
stor förändring i många lagar vid övergång till avtalsprincipen. Lagar som berörs av en 
övergång till avtalsprincipen är till exempel Skuldebrevslagen90 och Lagen om godtrosförvärv 
av lösöre91. Förslag ges i utredningen både på hur övergångsbestämmelserna skulle kunna se 
ut samt hur lagstiftningen kan komma att se ut efter en övergång. Utredningen ger även 
författningsförslag, det vill säga förslag till ny författning. 
 
Avtalsprincipen finns redan reglerad i ett eget lagrum i konsumentköplagen. Det föreslås i 
utredningen att denna paragraf helt och hållet ska upphöra att gälla.  

8.3.1 Förslag till “lag om rätt till köpt lösöre” 
Ett förslag till en lag som benämns “Lag om rätt till köpt lösöre” måste anses vara den som 
tydligast visar kontrasten mellan traditions- och avtalsprincipen. Lagen reglerar endast köp 
och byte av lösöre. Lagen reglerar däremot inte vad som är att räkna som ett lösöre. Enligt 
den vedertagna uppfattningen så är lösöre fysiskt flyttbara föremål, så som bilar, möbler och 
maskiner.   Lagens inledande paragraf kan enligt utredningens mening vara formulerad på 
följande vis92: 
 
1 § Köp av ett bestämt lösöre gäller mot säljarens borgenärer i och med avtalet. 
Köp av lösöre som inte är bestämt i avtalet blir gällande mot säljarens borgenärer när 
lösöret för köparens räkning har märkts, avskilts eller genom annan åtgärd bestämts. 
Det som sägs om köp i första och andra styckena gäller även byte93. 
 
Lagen är tillämplig vid överlåtelser i form av köp. Det som kännetecknas för ett köp är att 
säljaren överlåter all äganderätt till lösöret mot vederlag i form av pengar. Om vederlaget inte 
betalas i pengar utan istället i form av annan egendom är det att betrakta som ett byte. Lagen 
är tillämplig även i fall av byte94. 
 
Förslaget till den nya lagen reglerar köparens skydd mot säljarens borgenärer vid köp av 
lösöre. Lagförslaget syftar till att ett sakrättsligt skydd ska uppkomma för köparen i och med 
avtalet. Det är viktigt att poängtera att lagen ska gälla för alla avtalsparter, oberoende av om 
de är juridiska eller fysiska. Detta lagförslag kräver alltså inte att köparen ska ha det köpta 
lösöret i sin besittning eller att rådigheten ska ha avskurits från säljaren för att uppnå ett 
sakrättsligt skydd. Om denna lag skulle komma till stånd skulle det innebära att 
lösöreköplagen upphävs i samband med ikraftträdandet av den nya95.  
 

																																																								
89	SOU 2015:18, s. 226.	
90	Lag (1936:81) om skuldebrev.	
91	Lag (1986:796) om godtrosförvärv av lösöre.	
92	SOU 2015:18, s. 174.	
93	SOU 2015:18, s. 15.	
94	SOU 2015:18, s. 175.	
95	SOU 2015:18, s. 174-175.		
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Den nya lagen kommer att tillämpas i de fall där säljaren är föremål för utmätning eller 
konkurs. Skyddet som aktualiseras i enlighet med denna lag innebär att en säljares borgenärer 
inte kan ta i anspråk redan köpt egendom för att kunna betala av skulder som säljaren har96. 
 
En förutsättning för att ett sakrättsligt skydd ska uppkomma är att det ska föreligga ett 
köpeavtal. Det får inte heller föreligga några avtalsrättsliga ogiltigheter i avtalet. Enligt 
förslaget till den nya lagen kan köparens sakrättsliga skydd till lösöret inträda som tidigast vid 
den tidpunkt då parterna sluter köpeavtalet. Lagen skyddar sedan från att en säljares 
borgenärer kan gå in i ett utmätningsförfarande för att utmäta den lösa egendomen. Däremot 
skyddar inte lagen från att samma borgenär kan utmäta den rättighet som säljaren har i 
enlighet med köpeavtalet, det vill säga rätten till betalning.  
 
Den prestationsskyldighet som parterna har i samförstånd med varandra, och i enlighet med 
köpeavtalet, påverkas inte av lagen. Detta innebär att även om en köpare har betalat för ett 
lösöre men inte fått det levererat är säljaren fortsättningsvis leveranspliktig. I och med avtalet 
kan inte lösöret utmätas97. 
 
Lagen ska skydda mot att en säljares borgenärer inte kan utmäta köpt lösöre. Om inte den 
specifika egendomen framgår av avtalet ställs krav på att säljaren ska ha individualiserat 
egendomen. Lagens rekvisit visar att individualiseringen ska vara vidtagen på ett sätt som gör 
att den utifrån är kontrollerbar. Det räcker alltså inte att säljaren endast påstår att visst lösöre 
är tänkt till viss köpare98. 
 

8.3.2 Särskilt yttrande av Torgny Håstad över den nya lagen 
Håstad menar att det ter sig förhållandevis naturligt att det under ett köp kan uppstå en 
situation där köparen vill kvarlämna ett lösöre hos säljaren. Utredningens presenterande 
lagförslag som avskiljande enligt 1§ 2 st skulle vara möjligt men kan också komma att bli en 
opraktisk och dyr omständighet för säljaren speciellt om den aktuella kvantiteten ska ha en 
särskild förvarning.      
 
Vidare föreslår Håstad ett fjärde stycke till lagens första paragraf. Förslaget berör särskilt om 
en köpare skulle ha betalt för ett lösöre efter det att utsökning skett hos säljaren. Köparen ska 
ändå betraktas ha ett sakrättsligt skydd över det köpta lösörets värde. Borgenärerna blir 
således skyldiga att ersätta köparen för det denne betalt för att få en viss egendom som istället 
har utmätts. Köparen får med andra ord tillbaka köpeskillingen men kan ej erhålla den redan 
utsökta egendomen. Det skulle ses som ett otillbörligt gynnande om köparen skulle erhålla 
sakrättsligt skydd av egendom som redan varit föremål för utsökning99. Håstad vill utforma 
stycket på följande sätt: 
    
1 § fjärde stycket: En åtgärd enligt andra stycket saknar verkan om den med hänsyn till 
omständigheterna vid tillkomsten innebär ett otillbörligt gynnande av köparen. 
 

8.4 Påverkan på Kronofogdens arbete 
Ett borttagande av traditionskravet skulle för Kronofogdens del komma att innebära ett behov 
av utredning huruvida aktuellt utsökningsbart lösöre, hos en gäldenär, skulle vara skyddat av 
																																																								
96	SOU 2015:18, s. 173.		
97	SOU 2015:18, s. 178.		
98	SOU 2015:18, s. 179.	
99	SOU 2015:18, s. 214.	
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en tredje man. En tillämpning av avtalsprincipen skulle kunna medföra att säljare i fler fall än 
i dagsläget skulle inneha lösören som redan varit föremål för försäljning i och med köparens 
stärkta skydd. Antalet sakutmätningar beräknas i och med detta kunna minska något. Detta 
ska betraktas som en naturlig följd av ett stärkt skydd för köparen vid köp av lösöre.  
 
Vad det gäller Kronofogdens process i utmätningsärenden kan den komma att bli något mer 
omfattande. Om en tredje man gör anspråk på viss egendom som innehas av en gäldenär 
måste Kronofogden göra en prövning avseende dennes separationsrätt. I denna prövning 
måste även hänsyn tas till att besittning inte utgör presumtion för äganderätt och detta kan i 
viss mån leda till ett mer omfattande arbete. Det är svårt att säkerställa exakt hur mycket mer 
arbete det skulle röra sig om eftersom det ej går att förutse effekten av allmänhetens reaktion 
på en övergång till avtalsprincipen. Det är med andra ord svårt att veta hur ofta en köpare 
kommer att kvarlämna köpt lösöre hos säljaren och i samband med detta en utmätning eller en 
konkurs inträffar100.  
 
Att borgenärerna vid en utmätning eller en konkurs kan komma att få något mindre värde att 
dela på kan inte anses som en negativ konsekvens utan snarare som en helt naturlig följd av 
att köparen får ett starkare skydd till det köpta lösöret101.   

8.5 Särskilt yttrande av experten Odd Swarting över utredningens resultat 
Odd Swarting anser inte att Lösöreköpskommittén, i utredningen, har kunnat fastställa att en 
övergång till avtalsprincipen skulle innebära samhällsekonomiska fördelar vilket enligt 
uppdraget skulle vara den avgörande orsaken. Handeln är anpassad efter traditionsprincipen 
och med denna princip följer många fördelar. Med tanke på att handeln är utformad efter 
denna princip kan det ej anses att den medför direkta ekonomiska nackdelar. 
 
De ekonomiska fördelar som har presenterats i utredningen är enligt Swartings uppfattning 
lösa antaganden. Swarting menar vidare att han befarar att en övergång till avtalsprincipen 
skulle innebära samhällsekonomiska nackdelar samt negativa konsekvenser för borgenärer 
och gäldenärer. Det vore fel att överge en sådan relativt lättillämplig princip som under en 
lång tid varit etablerad i svensk rätt och fungerat förhållandevis bra.  
 
Antalet skentransaktioner och efterhandskonstruktioner kommer, i och med avtalets giltighet 
för sakrättsligt skydd, att öka. Detta innebär att det värde som går att utsöka hos gäldenären 
kommer att minska och det leder i sin tur till att borgenärerna kommer få mindre att dela på. 
Utredningsbehovet gällande separationsrätt kommer att öka och därtill, som en naturlig följd, 
dess kostnader102.  

9. Internationell sakrätt 
 

9.1 Skillnader i sakrätt 
I de flesta europeiska länder ser sakrättsområdet annorlunda ut jämfört med Sverige. I ett 
flertal länder är en tillämpning av avtalsprincipen gällande rätt. I andra tillämpas 
traditionsprincipen men därtill en möjlighet att avtala om köparens rätt till lösöret trots att det 
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kvarlämnas hos säljaren103. En komparativ studie som gjorts i Ulf Göranssons avhandling 
“Traditionsprincipen” visar att inget annat land innehar en sådan hård sakrättslig regel mot 
köpare av lösöre som i Sverige104. Om en utländsk köpare ingår köpeavtal med en svensk 
säljare om ett lösöre som finns i Sverige gäller svensk rätt. Köparen måste följa 
traditionskravet eller låta sig registrera köpet enligt lösöreköplagen. Det spelar med andra ord 
ingen roll att avtalsprincipen gäller i det land där köparen kommer ifrån eller är verksam i105.  
 

9.1.1 Finland 
Vårt grannland Finland har sedan långt tillbaka i tiden tillämpat avtalsprincipen. Krav på 
besittningsövergång eller registrering är i finsk rätt främmande och har aldrig funnits. 
Däremot finns ett krav på att den sålda varan måste vara individualiserad. Vad som närmare 
menas med detta krav framgår ej i lag. Något prejudicerande fall från högsta domstolen finns 
såvitt känt inte heller106.  
 

9.1.2 Danmark 
I Danmark är avtalsprincipen gällande vid köp av lösöre. Principen har etablerats genom 
praxis och för att den ska kunna tillämpas krävs att lösöret på något “normalt sätt” är 
individualiserat. Till exempel vid ett tillverkningsköp får köparen sakrättsligt skydd när 
lösöret är “tillräckligt individualiserat”. Bevisbördan ligger dock på köparen att bevisa sitt 
påstående att separationsrätt föreligger. Om överlåtaren har besittning över visst lösöre är 
utgångspunkten att denne även är ägare av lösöret, precis som i Sverige. I Danmark finns 
ingen kronofogdsliknande myndighet utan ärenden avseende utsökning handläggs av 
domstolarna107.  
 

9.1.3 Norge 
Den norska rätten har främst historiska kopplingar till den tyska och den danska rätten. 
Utgångspunkten vid köp av lösöre är tradition. Normalt undantas dock detta krav vid vanliga 
omsättningsköp. Traditionskravets giltighet är nämligen kompletterat med ett vidsträckt 
undantag som kallas för intresseläran108. 
 
Intresseläran finns inte att urskilja i lagtext men anses ändå förankrad i den norska rätten 
genom sin formulering i doktrin. Undantaget säger att kravet på tradition faller bort om ett 
köpt lösöre lämnas kvar hos säljaren för att tillgodose köparens intresse. Detta kan till 
exempel bli aktuellt när en transport ska anordnas men observera att det endast gäller 
köparens intresse. Med andra ord har köparen inte separationsrätt till det köpta lösöret om det 
kvarlämnas hos säljaren av något annat skäl eller i någon annans intresse. Till en början var 
undantaget tänkt att endast gälla som ett underlättande vid tillverkning av större saker (till 
exempel skepp) men har över tid även kommit att tillämpas på omsättningsköp, köp av lösöre, 
i allmänhet109. 
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9.1.4 Tyskland 
I Tyskland är huvudregeln att köparen får sakrättsligt skydd först vid tradition av det köpta 
lösöret. Regeln är dock inskränkt med en stor möjlighet för köpare och säljare att upprätta ett 
så kallat besittningsavtal. Inskränkningen tillåter att parterna avtalar om att besittningen 
övergår till köparen, som där med får sakrättsligt skydd, trots att lösöret stannar kvar hos 
säljaren. Ett kompletterande krav är dock att det köpta lösöret är individualiserat110.  
 
Att en besittningsövergång har skett kan genom avtalet framgå uttryckligen men i vissa fall 
anses den även giltig om det är underförstått. Det är köparen som har bevisbördan avseende 
att ett besittningsavtal har upprättats mellan parterna. Denna rättsregel anses vara relativt 
förmånlig för köparen och förhållanden i det enskilda fallet kan beaktas 111 . 
 
 
9.1.5 Frankrike 
Den franska rätten ger redan genom avtalet köparen sakrättsligt skydd mot säljarens 
borgenärer. En förutsättning för detta är dock att säljaren och köparen, i avtalet, är överens om 
priset samt vilket lösöre köpet avser. Det krävs vidare att lösöret är tillräckligt individualiserat. 
Vad den precisa innebörden av denna åtgärd är har dock varit mycket omdiskuterad112. 

9.1.6 England och Wales 
Avtalsprincipen är i sin helhet lagfäst i både England och Wales. Lagen erbjuder även en 
möjlighet för säljare och köpare att avtala om den precisa tidpunkten när den definitiva 
äganderätten ska övergå till köparen. När betalning och leverans sker har ingen betydelse 
avseende äganderättens övergång. Avtalet måste dock vara ovillkorligt samt avse bestämt 
lösöre vilket i lagen definieras som lösöre som är “identified and agreed on”. Vad avser lösöre 
som inte uppfyller dessa två krav och med andra ord inte är bestämt benämns som 
“unascertained goods”. Äganderätten av ett lösöre som inte är bestämt kan inte övergå förrän 
det har blivit bestämt. Det ska tilläggas att avtalsprincipen är belagd med vissa undantag. 
Dessa är dock väldigt krångliga och svåra för en utomstående att sätta sig in i och kommer 
därför ej att redogöras för här113.  
 

9.1.7 Europeiska unionen 
Sverige är som känt ett av medlemsländerna i den Europeiska unionen. EU-rätten erbjuder för 
närvarande ingen harmoniserad sakrätt för dess medlemsländer. Frågan huruvida köparen har 
uppnått sakrättsligt skydd mot säljarens borgenärer är således något som endast fastställs på 
nationell nivå. Det kan dock vara värt att nämna att det i dagsläget pågår en förhandling 
(KOM[2011] 635 slutlig) inom organisationen om en gemensam europeisk köplag. Lagen är 
inte tänkt att ersätta nationell lagstiftning utan att erbjuda ett alternativ för parter som ägnar 
sig åt gränsöverskridande handel114.  
 
Såväl gränsöverskridande handel som nationell handel kan ske på distans. Som tidigare 
presenterats uppstår det problem när köpare och säljare inte möts för att utbyta prestationer. 
Detta på grund av de svenska sakrättsreglernas utformning. Dessa problem kommer nedan att 
belysas. 
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10. Distansköp 
 
Distansköp kommer nedan att beröras i sin helhet. Med distansköp menas i denna uppsats så 
väl internethandel som annan handel som sker på distans.  
 

10.1 Köplagen(1990:931) - tillämplighet 
Köplagen är tillämplig i de fall där avtalsparterna är jämbördiga, det vill säga antingen mellan 
privatpersoner eller mellan juridiska personer. Lagen är endast tillämplig i de fall där det 
gäller köp av lös egendom enligt 1§ KöpL. Lös egendom, även kallat lösöre, är rörliga fysiska 
föremål som till exempel möbler och husgeråd115. Lagens tillämpningsområde sträcker sig 
över så väl hämtnings- som transportköp. 
 
När det gäller betalning enligt KöpL kan den ske på olika sätt med hänsyn till lagens 
dispositiva karaktär. Huvudregeln följer dock av lagen som säger att prestation ska ske i 
enlighet med den så kallade samtidighetsprincipen.  
 
Samtidighetsprincipen föreskriver att prestation från både köpare och säljare ska utväxlas vid 
samma tillfälle, pengar mot vara, förutsatt att ingenting annat har avtalats om. Konkret 
innebär det att köparen kan hålla inne med sin prestation, det vill säga betalningen, tills dess 
att säljaren har lösöret tillgängligt för utväxling116. Syftet bakom principen är att vardera part 
ska erhålla viss säkerhet för att den andre parten fullgör sin del utav avtalet117. 
 

10.2 Expanderad distanshandel 
Med tanke på alla de olika kanaler som finns där det bedrivs privathandel är det svårt att 
fastställa hur denna handel verkligen ser ut i dagens samhälle. Många av dessa kanaler 
bedrivs på internet där marknadsplatserna kan se väldigt olika ut, till exempel genom sociala 
nätverk. Det är svårt att hitta information som helt speglar verkligheten. Det går ändå göra en 
bedömning av att handeln ökar på detta område och det kan även konstateras att det finns en 
stor efterfrågan118. 
 
Det finns ett stort antal aktörer som erbjuder marknadsplatser där det möjliggörs en handel 
mellan privatpersoner. Aktörerna kan via internet både skapa egna hemsidor för att fungera 
som en länk mellan säljare och köpare men det finns även de som bygger sin verksamhet 
genom nyttjande av sociala medier. Facebook är ett tydligt exempel på detta. Ett tredje 
alternativ som idag också är relativt vanligt är att en bloggare annonserar och säljer lösöre via 
sin blogg. Denna företeelse kallas för “bloppis”119. 
  
Handel mellan privatpersoner är oftast oorganiserad och sker dessutom mellan lekmän som 
inte besitter någon som helst juridisk kunskap120. Konsumentköplagen är som känt ej 
tillämplig vid köp mellan två privatpersoner. Detta innebär att många av de rättigheter och 

																																																								
115 Ramberg, Jan, Herre, Johnny, Allmän Köprätt, uppl. 7, Norstedts Juridik AB: Stockholm, 2014, s. 29.  
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117 Prop 1988/89:76 
118 Konsumentverket, Handel mellan privatpersoner, rapport 2015:10, s. 13.  
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120 Konsumentverket, rapport 2015:10, s. 6-8.  
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förmåner som en person har i egenskap av konsument faller bort vid köp av en privatperson. 
Köparen hamnar med andra ord i en sämre ställning121.   
 
Den privata handeln har under 2000-talet, framför allt under den senare hälften, fått allt större 
plats i media. Det övergripande syftet ser idag annorlunda ut än vad det gjorde under 1990-
talet då handeln till stor del var motiverad genom en ekonomisk utsatthet. Handeln var med 
andra ord inte helt önskvärd utan helt enkelt nödvändig för många. Givetvis handlar det även 
idag om att många utnyttjar andrahandsmarknaden för att spara och tjäna pengar.  
 
Det kan konstateras att det var under 1990-talet som det skedde en expandering av 
andrahandsmarknaden122. En undersökning gjord av SOM från 2012 visar att 52% av de 
medverkande hade någon gång själva handlat av en privatperson på internet. Samma 
undersökning gjordes även 2009 och 2010 och då var resultatet 38% respektive 40%. Detta 
visar tecken på att handel mellan privatpersoner, främst på internet, har ökat under åren och 
där med blivit mer normaliserat123.  
 
Den privata marknaden kan te sig positiv för många som nyttjar den. Det är ett sätt att bli av 
med saker som inte längre används och samtidigt tjäna pengar124. Det är dock inte alltid 
affärerna blir problemfria. Denna handel har en baksida.  

10.3 Ökad brottslighet och övriga problem 
Handel mellan privatpersoner på distans kan skapa problem. Detta kan bland annat bero på att 
säljare och köpare inte nödvändigtvis träffas för att utväxla prestationer eftersom de kan bo på 
olika platser i landet. Denna öppenhet medför även ett större utrymme för exempelvis 
bedrägerier125. 
 
De problem som uppstår i och med distanshandel kan delas upp i flertalet grupper, bland 
annat: bedrägerier, avtalsproblem, skicket på varorna och dess beskaffenhet126.  
Brottsförebyggande rådet publicerade en rapport som uppgav att tre av tio hade blivit utsatta 
för bedrägeri vid internethandel127. 
 
Okunskap och bristen på information anges som en av anledningarna till den stora andelen 
bedrägerier som sker vid distanshandel. Privatpersoner har bristfällig kunskap när det kommer 
till säkra betalningsförmedlare vilket ger stort utrymme för bedrägerier i denna typ av forum.  
 
Konsumentverket har samlat in berättelser från privatpersoner som handlat på distans av 
andra privatpersoner. I dessa berättelser är det vanligt förekommande att köparen betalar in 
köpeskillingen till säljarens bankkonto men får sedan inte varan de betalat för. Förutom 
avsaknaden av varan får de heller inte tag på säljaren efteråt128. Handel som förekommer på 
detta sätt skapar flertalet osäkerhetsmoment inte minst att det känns riskfyllt för köparen129. 
 

																																																								
121 Konsumentverket, rapport 2015:10 s. 6. 
122	Konsumentverket, rapport 2015:10, s. 24.  
123	Konsumentverket, rapport 2015:10, s. 33.		
124	Konsumentverket, rapport 2015:10, s. 21.	
125	Konsumentverket, rapport 2015:10, s. 29.	
126	Konsumentverket, rapport 2015:10, s. 6-8. 
127	Hagstedt, Johanna, Brottsförebyggande rådet, Brottsutvecklingen i Sverige år 2008-2011, s. 160.	
128	Konsumentverket, rapport 2015:10, s. 35.	
129	Konsumentverket, rapport 2015:10, s. 38.	



27	
	

10.3.1 Sakrättsliga problem 
Sakrättsreglerna gäller vid handel såväl på distans som icke distans. Det är inte ovanligt att ett 
skriftligt köpeavtal ej upprättats vid handel mellan två privatpersoner. En kontakt kan till 
exempel påbörjas på internet för att sedan avslutas muntligt på telefon och först där komma 
överens om detaljerna. Om ett köpeavtal skulle upprättas är detta, enligt sakrättens regler, 
ändå inte tillräckligt för att ge köparen fullt skydd. De sakrättsliga problem som främst kan 
komma att uppstå vid distanshandel gäller dubbeldispositioner130. 

10.3.1.1 Dubbelförsäljning 
En dubbelförsäljning är en situation som tydligt visar betydelsen av vem som har viss 
egendom i besittning. Problemet med denna typ av dubbeldisposition kan vara särskilt 
framstående när det gäller distanshandel. Detta förtydligas nedan genom ett fiktivt fall. 
 
B är ägare till en cykel som han även har besittning till. B säljer cykeln över internet till A 
som betalar men som inte har möjlighet att komma och hämta cykeln. Parterna har därför 
beslutat att cykeln ska skickas till A. B som fortfarande har samma cykel i besittning skickar 
den dock inte utan säljer den vidare till C. Även C betalar för cykeln men kommer även och 
hämtar den131.Vem har bäst rätt till cykeln? 
 
Enligt ett väldigt gammalt stadgande i Handelsbalken 1:5§ anges:  
 
”Säljer man tvem ett; gälde skadan åter, [och böte tio daler,] och den behålle godset, som 
först köpte.” 
 
Om hänsyn endast hade tagits till denna regel hade A ansetts ha bäst rätt till cykeln och 
därmed fått behålla denna. Men denna regel är begränsad när det handlar om godtrosförvärv 
enligt Lag (1986:769) om godtrosförvärv av lösöre 2§132. Enligt detta lagrum uppställs både 
objektiva samt subjektiva rekvisit. 
 
Vad det gäller besittning så krävs först att överlåtaren ska ha haft egendomen i besittning 
därefter ska förvärvaren har fått denna i besittning. Det ska med andra ord ske en 
besittningsöverlåtelse. Ett godtrosförvärv vid en dubbeldisposition kan endast göras om den 
senare förvärvaren fått egendomen i besittning133. 
 
Som tidigare nämnts kan besittning vara både omedelbar och medelbar. Här avses i synnerhet 
den fysiska besittningen men även när egendom är förvarad hos tredje man uppfylls ändå i 
vissa fall rekvisitet134. 
 
Särskilt nämnvärt här är NJA 2009 s. 889 där HD resonerade kring kravet på överlåtarens 
besittning vid godtrosförvärv. Detta fall handlade om att köparen kom i besittning av 
egendom som utan att först ha varit i säljarens fysiska besittning överläts från en återförsäljare 
direkt till köparen. HD ansåg att rekvisiten var uppfyllda då säljaren haft medelbar besittning 
och återförsäljaren agerade för säljarens räkning. 
 
Av det material som precis presenterats kan exempelfallet ovan lösas på följande sätt: Om C 
är i god tro är alla rekvisit uppfyllda och C har där med bäst rätt till cykeln. Detta är ett tydligt 
																																																								
130	Ramberg, 2013, s. 139.	
131	Ramberg, 2013, s. 139.	
132	Jori Munukka, ”Lagkommentar”, till Handelsbalk (1736:1232) 1 kap 5 §.	
133	Prop 1985/86:123 s.18.	
134	Millqvist, 2011, s. 61. 
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exempel på hur besittningen har en legitimerande funktion och kan vara avgörande vid en 
sakrättslig konflikt.  
 

10.4 Effekter av internethandel 
Två aspekter som kan anses påverka internethandelns utveckling är acceptans och skapandet 
av förtroende. Acceptans som en konsument känner inför sociala och tekniska hjälpmedel 
bidrar till handelns utbyte av varor och tjänster. Den andra aspekten är förtroende. Kan 
tekniken medverka till att en eventuell köpare kan känna förtroende inför det forum denne 
ställs inför? Inom vissa handelsforum finns möjlighet att kunna betygsätta en säljare efter ett 
köp. Huruvida denne haft snabba leveranser och om varorna som handlats motsvarat det som 
avtalats om. Är detta möjligtvis ett sätt att skapa ett utökat förtroende för en framtida 
eventuell köpare135? 
 
Inom denna typ utav handel är parterna att betrakta som lekmän. Avtalen sluts ofta på distans 
och det sker allt som oftast utan någon närmare dokumentation. Det saknas alltså skriftliga 
avtal avseende köpet. Det finns inte heller några möjligheter för köparen att kunna besikta det 
som denne tänkt köpa och se huruvida det motsvarar dennes förväntningar. Problem uppstår 
och med tanke på den oreglerade handeln och avsaknaden av skriftliga dokument är frågan 
svår att ta i136. 
 

11. Ekonomiska förutsättningar 
 

11.1 Skuldsättning137 
Det är inte ovanligt att oförutsägbara utgifter uppkommer i dagens samhälle. Den ökande 
handeln som bedrivs på distans, till exempel genom plattformar på internet medför även att 
många väljer att ta så kallade snabblån. Snabblån har ofta en hög räntekostnad och låntagaren 
kan riskera att lånet i slutändan blir väldigt dyrt att betala tillbaka. Med denna bakgrund har 
Kronofogdemyndigheten i samverkan med Svensk handel och Svensk distanshandel inlett ett 
samarbete för att kunna kartlägga hur e-handeln verkar i samhället. Denna samverkansgrupp 
arbetar för att minska onödiga skuldsättningar i och med e-handel138. 
 
I en “ekonomisk kommentar” som publicerades av riksbanken under 2014 gällande de 
svenska hushållens skuldsättning framgår det att skuldsättningen har ökat något under de 
senaste åren. Statistiken som inhämtats kommer från de åtta största banker som finns 
etablerade i Sverige. Statistiken berör bara de hushåll som faktiskt har befintliga lån hos 
någon av dessa banker. Hushåll utan skulder finns därför inte medräknade i denna 
undersökning. Undersökningen framhåller att de med mest skulder är de som räknas in under 
kategorierna “hög inkomsttagare”, och “inkomsttagare i högre åldersgrupper”. Kommentaren 
hänvisar vidare till en rapport som publicerades under 2014 av Riksbanken139. 
 

																																																								
135	Konsumentverket, rapport 2015:10, s. 40-41.	
136	Konsumentverket, rapport 2015:10, s. 47. 
137	Avsnittet syftar till att påvisa problematiken med dagens skuldsättning. Det faller sig naturligt att 
skuldsättning kan kopplas samman med utsökning vilket följer av kommande avsnitt.  
138	Kronofogdemyndigheten, årsredovisning 2014, s. 39.	
139	Riksbanken, Ekonomiska kommentarer, 2015.	
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I rapporten som utkom 2014 anges det att de svenska hushållens skuldsättning kraftigt har 
växt de senaste åren och att de dessutom ur ett historiskt perspektiv är att anse som väldigt 
höga. Det ligger i sakens natur att om personers skuldsättning ökar, ökar även risken för att bli 
föremål för utsökning140. 
 

11.2 Utmätning 
Med utmätning menas att Kronofogden går in för att omhänderta egendom för att kunna 
betala av befintliga skulder som person har. Vilken egendom som omhändertas skiljer sig åt 
beroende på det enskilda fallet men enligt den utmätningsordning som finns ska egendom 
som är till minst skada för den skuldsatte utmätas först141.  
 
En utmätning börjar alltid med en utredning om den skuldsatte där det framgår vilka 
tillgångar denne har. Utredningen kan göras med hjälp av inhämtande av uppgifter från olika 
myndigheter, företag eller andra personer i den skuldsattes närhet. Utredningens syfte är att 
fastställa huruvida den skuldsatte har några tillgångar som går att utmäta.  
 
När någonting utmäts innebär det vidare att egendomen tas om hand av Kronofogden för att 
vid ett senare tillfälle säljas vidare. Själva försäljningen sker antingen av Kronofogden själva 
eller av ett annat företag som de har anlitat för just detta ändamål.  Gäller det annan typ av 
egendom så som lön kan Kronofogden begära av den skuldsattes arbetsgivare att denne ska 
betala in detta till Kronofogden. Kronofogden använder sedan pengarna direkt till att betala av 
skulder som den skuldsatte har142.  
 
För att kunna genomföra en utmätning uppställs några förutsättningar. Egendomen ska 
tillhöra den skuldsatte. Egendomen ska alltså finnas i den skuldsattes besittning, exempelvis i 
bostaden, och då är det att klassas som en utmätningsbar egendom. I vissa fall kan det vara så 
att egendom som finns i den skuldsattes besittning inte tillhör denna. I de fallen krävs det att 
personen som har egendomen i sin besittning, eller annan, kan bevisa att så är fallet. Det 
samma gäller för egendom som inte finns i den skuldsattes besittning. Även den typen av 
egendom kan utmätas, om än lite svårare, det krävs nämligen då att Kronofogden kan bevisa 
att den egendomen tillhör den skuldsatte. Den andra förutsättningen är att egendomen som tas 
i anspråk går att överlåta. Att en egendom ska gå att överlåta innebär att den ska kunna säljas. 
Egendomen ska enligt den tredje förutsättningen även ha ett förmögenhetsvärde143. Syftet 
med en utmätning är som ovan nämnt att få in egendom som vid ett senare tillfälle kan 
användas till att betala av de skulder som finns. Detta förutsätter då att egendomen som 
inhämtas faktiskt har ett värde som kan transformeras till pengar144.  
 
Vidare får inte egendom som tillhör en ekonomisk enhet splittras. Detta följer av det så 
kallade splittringsförbudet. Förbudet innebär att ekonomiska enheter som “hänger ihop” inte 
får skiljas åt. Den sista förutsättningen behandlar den skuldsattes så kallade beneficium. 
Egendom som utmäts får inte vara något som den skuldsatte behöver för att kunna försörja sig 
själv och sin familj. Förutsättningen har ett socialt syfte, nämligen att säkerställa att den 

																																																								
140	Riksbanken, Ekonomiska kommentarer, 2014.		
141	Utsökningsbalken (1981:774) 4 Kap. 3§ 2st. 
142	Kronofogdemyndigheten, utmätning.	
143	Mellqvist, Mikael, Obeståndsrätten, uppl. 6, Stockholm: Norstedts Juridik AB, 2012, s. 30-35. 
144	Mellqvist, 2012, s. 30-35.	
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skuldsatte inte fullständigt blottställs. Som beneficium gäller även personliga föremål så som 
kläder och annat145. 
 

11.3 Konkurs 
Begreppet konkurs innebär att borgenärer sammanlöper efter gäldenärens tillgångar.  
En konkurs huvudsakliga syfte är att tillvarata gäldenärens samlade tillgångar för att vid ett 
senare tillfälle ge utdelning åt borgenärerna som har en obetald fordring hos gäldenären. 
Konkurs kan inte aktualiseras på grund av att gäldenären inte är betalningsvillig. Det krävs att 
gäldenären faktiskt inte har möjlighet att betala. Gäldenären måste alltså vara på obestånd. 
Det är den samlade ekonomiska situationen som tas hänsyn till vid bedömningen huruvida en 
konkurs kan aktualiseras eller ej. Den lagstiftning som tillämpas vid konkurs är Konkurslag 
(1987:672). Lagen är generell till sin natur och kan aktualiseras både på juridiska personer 
men även på fysiska personer146. 
 

11.4 Kreditupplysningsverksamhet och dess tillsynsmyndighet 
I 1973-års utredning till Kreditupplysningslag (1973:1173)  behandlades behovet av 
tillgången till kreditupplysningsverksamhet. Att som kreditgivare ha möjlighet att göra en 
kontroll av den kreditsökande är väsentligt för avgörandet huruvida ett kreditavtal ska ingås 
eller inte. En kreditupplysningsverksamhet erbjuder en tjänst som medför att en kreditgivare 
har möjlighet att utreda dennes skydd mot förluster, ett så kallat kreditskydd. 
 Innan lagens tillkomst fanns det ingen möjlighet att göra kreditupplysningar. Kreditgivningar 
bromsades då upp på grund av avsaknaden av riskbedömningar för kreditförluster. Samhället 
ansågs mot denna bakgrund vara i behov av en väl fungerande kreditupplysningsverksamhet 
för att så friktionsfritt som möjligt kunna säkerställa kreditgivningar och för att fylla en 
kreditskyddande funktion i samhället. En sådan verksamhet är betydelsefull och av största 
vikt både för kreditgivare och kreditsökande147.  
 
En kreditupplysningsverksamhet definieras i Kreditupplysningslag (1973:1173) 1§ som en 
verksamhet där någon “utom i enstaka fall, lämnar kreditupplysningar mot ersättning eller 
som ett led i näringsverksamhet”. Kreditupplysningslagen är en bland alla de lagar som har 
kommit till för ett skydda den enskilda medborgarens personliga integritet148. 
 
Det är inte tillåtet för vem som helst att bedriva en kreditupplysningsverksamhet. Det krävs 
nämligen ett tillstånd av Datainspektionen. Ett tillstånd får endast lämnas om det står klart att 
verksamheten kommer att kunna bedrivas på ett sakkunnigt och omdömesgillt sätt149 I Sverige 
finns det knappt 20 företag som har fått tillstånd av Datainspektionen150.   
 
Datainspektionen är även den myndighet som utövar tillsyn över kreditupplysningsföretagen.  
Datainspektionens huvudsakliga arbetsuppgift, som tillsynsorgan, är att se till så att 
kreditupplysningslagen efterlevs i verksamhetsutövningen av kreditupplysning. 
Kreditupplysningsföretag har register på olika personer och företag där ekonomiska 

																																																								
145	Mellqvist, 2012, s. 30-35.	
146	Mellqvist, 2012, s. 61-63. 
147	Prop 1973:155 med förslag till kreditupplysningslag; Kungl. Maj:ts proposition nr 155 år 1973 s 13-14 
148	Datainspektionen, lagar och regler.		
149	Kreditupplysningslag	(1973:1173)	3-4	§§	
150	Datainspektionen, lagar och regler, kreditupplysningslagen.	
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förutsättningar, exempelvis löner, anges och en del av dessa uppgifter får inte lämnas ut utan 
tillstånd.  
 
Tidigare hade Datainspektionen problem med att förhindra obehörig spridning av 
kreditupplysningar. Detta problem ansågs väsentligt då det bland annat inskränkte på skyddet 
för den enskildes integritet. I och med detta problem var det tydligt att lagen behövde bli mer 
strikt i dess tillämpning. I januari 2011 kom därför kravet på legitima skäl för att kunna 
begära en kreditupplysning av privatperson. Detta kom att innebära en strängare tillämpning 
och ett försvårande av möjligheten att göra en kreditupplysning på privatperson. Vilka krav 
ställs då för att få göra en kreditupplysning? Mer om detta nedan151.  
 

11.5 Kreditupplysning 
Som ovan i viss mån redan utretts är kreditupplysning ett medel som kan användas för att 
säkerställa att motparten i ett köpeförhållande är solvent och har de ekonomiska 
förutsättningar som krävs för att vara kapabel till att betala tillbaka en skuld. Kreditgivaren får 
med andra ord vägledning via upplysningen. En kreditupplysning är huvudsakligen inriktad 
mot de ekonomiska förhållanden som en person eller ett företag kan tänkas ha. Den 
information en kreditupplysning ger är inte tillgänglig för alla152. 
 
För att få göra en kreditupplysning om en privatperson, en så kallad privatupplysning, krävs 
det att det finns legitima skäl för det. Med detta menas att det ska finnas en anledning bakom 
den ekonomiska riskbedömningen, som till exempel att ingå ett kreditavtal. Det krävs dock 
inte att det föreligger några legitima skäl för att göra en företagsupplysning, alltså en 
upplysning om juridiska personer/näringsidkare. Det enda kravet som uppställs för denna 
upplysning är att kunna säkerställa att personen som upplysningen avser är näringsidkare153. 

12. Analys/Diskussion 
 
Sakrätten är ett stort rättsområde och det är lätt att tappa fokus och fatta intresse för många 
frågor. Uppsatsen får anses ha den fakta som behövs för att slutföras med en analys. Analysen 
kommer inledningsvis beröra reflektioner kring sakrättsämnet i stort. 
 

12.1 Sakrätten som rättsområde 
Uppsatsen visar att sakrätten är ett rättsområde som reglerar viktiga förhållanden i människors 
liv, bland annat vem som har bäst rätt till viss egendom. Det kan tyckas märkligt att ett sådant 
viktigt område ej på något sätt är sammanfattat och reglerat i en enhetlig lag, en sakrättslag. 
 
Även om en sådan sakrättslag inte nödvändigtvis skulle behöva reglera detaljer, och ge svar i 
det enskilda fallet, så måste det anses att det skulle underlätta i många fall och framför allt för 
privatpersoner. En sakrättslag skulle kunna utformas som en ramlag där grundläggande 
värderingar och helhetsprinciper slogs fast för hur sakrättsliga konflikter skulle lösas. Som 
rättsläget ser ut idag är de reglerna som finns i lag utspridda. Andra regler går inte ens att 
finna i lag utan måste sökas i andra rättskällor. Vanliga privatpersoner skulle i synnerhet 

																																																								
151	Datainspektionen, lagar och regler, starkare skydd integritetsskydd vid kreditupplysningar.	
152	Datainspektionen, frågor och svar, kreditupplysning. 
153	Datainspektionen, frågor och svar, när får en kreditupplysning lämnas ut.	
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gynnas av en sådan ramlag. Privatpersoner besitter vanligtvis ej någon större juridisk kunskap 
och har kanske ej heller förutsättningar för att studera ämnet mer noggrant. 
 
I dagsläget krävs studier, utöver lagstiftning, i både praxis och doktrin för att kunna utreda 
vilka regler som gäller i olika situationer. Den lagstiftning som finns, till exempel om 
godtrosförvärv och lösöreköp, är gammal och kanske till och med till viss del föråldrad. Det 
kan även ifrågasättas hur tillgänglig och lättöverskådlig den är att studera för vanliga lekmän. 
 
Sakrättens huvudsakliga utgångspunkt vid överlåtelse av lösöre är tradition. Denna princip är 
ej reglerad i lagstiftning utan framgår enbart av praxis där den över tid blivit en väletablerad 
princip för överlåtelse. Principen har dock ändrat betydelse under dess tillämpningstid. Detta 
bidrar till en ovisshet i det enskilda fallet. Hur rättssäkert är det att en sådan viktigt princip har 
tillåtelse att vara så flexibel i dess tillämpning?   
 

12.2 Traditionsprincipen 
I denna uppsats har utgångspunkten legat i att utreda huruvida traditionsprincipen är ett 
rimligt krav när det kommer till distanshandel. Syftet med sakrättsmomentet tradition är att 
utreda vem som har den definitiva äganderätten till ett visst lösöre. Att kunna fastställa vem 
som har den definitiva äganderätten måste anses som en i synnerhet viktig aspekt med hänsyn 
till samhällets ordning. Det ligger därför även i sakens natur att det är viktigt att kunna förstå 
vad traditionsprincipen egentligen ställer för krav på olika parter i olika situationer.  
 
Det är självklart att personer som till exempel genom ett köp har betalt för ett visst lösöre 
även vill få sin äganderätt till lösöret bekräftat och fastställt juridiskt. Men detta är inte enligt 
traditionsprincipen, den gällande rätten, alltid dagens sanning. Principen öppnar upp för risker, 
för en person som äger en viss egendom, att bli av med densamma till exempel vid en 
utmätning. Detta kan vara helt i enlighet med svensk gällande rätt.  I många öron måste detta 
låta väldigt underligt och i andra till och med nytt och främmande. Det statiska skyddet sätter 
visserligen till viss del stopp för denna risk då det till exempel är förbjudet att stjäla. 
 
Det som först kan anses intressant att analysera är varför denna princip överhuvudtaget 
tillämpas. Principen kom till under förhållanden i Sverige som skiljer sig markant från hur det 
ser ut idag i samhället. Borde inte rätten förändras i enlighet med samhället?  
 
Ur det historiska perspektiv som presenterats i uppsatsen går det tydligt att utläsa en växelvis 
tillämpning av avtals- respektive traditionsprincipen över tid. Anledningen till detta framgår 
inte och man kan ställa sig frågan varför det har varit så? Det ligger visserligen i sakens natur 
att det kan vara svårt att förutspå hur väl en sådan abstrakt princip, som traditionsprincipen 
måste anses vara, kommer verka i praktiken. Kan det då bero på att en princips nackdelar inte 
visar sig tillräckligt tydligt förrän den har tillämpats över en viss tid? En princip behöver 
stadgas i samhället för att tydligt kunna visa sina brister? 
 
När dessa brister framträder synliggörs även ett behov av att ändra reglerna samt en strävan 
efter något bättre. Då, i hopp om att förbättra situationen, utreds alternativa principer som kan 
komma att lämpa sig bättre i samhället. Vid denna växelvisa tillämpning av principerna 
framstår det som att de historiska problem som har uppkommit vid användandet av respektive 
princip glöms bort. Samma argument används både för att argumentera för respektive emot 
samma princip. Den växelvisa tillämpningen mellan olika principer tyder på att man i svensk 
rätt haft väldigt svårt för att bestämma sig för vad man egentligen anser vara den bästa 
lösningen. Kan det ha med generationsskiftningar att göra?  
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Under 1700-1800 talet fanns inte tillgång till internet och möjligheten till distanshandel måste 
anses vara väldigt begränsad för privatpersoner. Det vanligaste var att privatpersoner 
handlade när de fysiskt sett träffades och kunde där med agera i enlighet med 
samtidighetsprincipen. Att utbyta prestationer i enlighet med den så kallade 
samtidighetsprincipen var grunden i framtagandet av traditionsprincipen. Traditionsprincipens 
ändamål var betydligt lättare att upprätthålla när handeln skedde på detta sätt.  
 
Traditionskravet i svensk rätt är idag kompletterat med andra regler. Det är uppenbart att 
traditionens självständighet inte har ansetts vara helt tillfredsställande. Därför har över tid 
andra principer och regler tillkommit med syfte att komplettera kravet på tradition. 
Traditionsprincipen är alltså inte den enda möjligheten för en person att erhålla äganderätten.  
 
Det finns andra sakrättsliga moment som kan vidtas för att erhålla samma skydd men dessa 
anses många gånger som krångliga och tidskrävande. Det moment som särskilt framhållits i 
uppsatsen är möjligheten att registrera ett köp. Detta moment är långt ifrån vattentätt och 
innebär även en ansökningskostnad för köparen utöver själva köpet av egendomen. Ett 
sakrättsligt skydd uppnås heller inte i sin fulla kraft förrän 30 dagar efter ansökan. Detta 
innebär att om en utmätning eller ett konkursförfarande skulle inträffa innan denna tid har löpt 
ut är köparen ändå inte skyddad. Är inte detta att anse som en orättvis företeelse? Detta 
analyseras mer nedan. 
 
Traditionsprincipen har genom ett flertal rättsfall modifierats till sin karaktär. Att principen 
om tradition har blivit så tätt sammankopplad med rådighetsavskärande är svårt att förstå då 
de tillsynes berör helt olika saker. Ett rådighetsavskärande bedömer möjligheterna en säljare 
har att “rå över” ett sålt lösöre och har egentligen ingenting med överlämnandet, 
besittningsförändringen, att göra. En säljare kan ha kvar en köpt egendom i besittning utan att 
ha möjlighet att disponera över den. Hur det kommer sig att HD har velat införa denna 
modifikation av tradition i rättspraxis kan man därför spekulera i. Har HD själva ansett att 
traditionskravet är för strikt och vill därför ge en köpare möjlighet att lättare kunna få till 
stånd ett sakrättsligt skydd gentemot säljarens borgenärer? Eller, är det för att det inte ska 
uppstå tvister mellan parterna vid exempelvis dubbelöverlåtelser? Om en säljare inte kan “rå 
över” en egendom är dennes möjlighet att sälja det vidare ytterst begränsade.  
 
Som ovan nämnt har rådighetsavskärande fått en större betydelse inom rättspraxis på 
sakrättsområdet. Det är dock relativt svårt att säga vilka egentliga krav som uppställs för ett 
rådighetsavskärande. Som visats genom olika rättsfall i denna uppsats kan det synliggöras att 
kraven dessutom skiljer sig åt relativt mycket beroende på det enskilda fallet. I NJA 2007 s. 
413 krävdes ett “väsentligt rådighetsavskärande” medan i rättsfallet NJA 2008 s. 684 godtog 
HD ett “tillräckligt rådighetsavskärande” för bedömningen huruvida ett sakrättsligt skyddat 
förvärv kommit till stånd eller ej. Anmärkningsvärt är att det endast skiljer ett år mellan dessa 
två uttalanden från HD. Om inte HD kan fatta enhetliga beslut med hänsyn till de principer de 
använder sig av hur enkelt är det då för en vanlig privatperson att kunna veta vad som är 
tillräckligt för att skydda sig mot en förlust?  
 
Traditionsprincipen är att betrakta som en grundbult inom den svenska rätten vid 
bedömningen för huruvida ett sakrättsligt skyddat förvärv har kommit till stånd eller inte. 
Men hur verkar den i enlighet med den ökande distanshandeln som synliggjorts i uppsatsen? 
Kravet på tradition går inte att uppfylla när det kommer till distansköp. Säljare och köpare 
träffas aldrig personligen för att utbyta prestationer. En besittningsövergång kan ej ske 
eftersom köpare befinner sig på distans och inte kan ta med varan. Det är även svårt att se hur 
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ett rådighetsavskärande för säljaren skulle kunna ske när parterna befinner sig på distans från 
varandra. 
 
Som konsumentundersökningen i uppsatsen visar är det oftast vanligt att en köpare betalar in 
en förskottsbetalning innan säljaren skickar iväg varan. Detta medför flertalet 
osäkerhetsmoment för köparen då denne inte vet hur tillförlitlig motparten är.  
 
Statistiken om ökad brottslighet som framhållits visar att det finns ett nära samband mellan ett 
ökat antal bedrägerier och en tillväxt av internet- och distanshandel. Distanshandel öppnar 
upp för en säljare att på ett enkelt sätt utnyttja och till och med på ett illegalt sätt bedra 
köparen. Utöver sakrättsfrågan är köparen också utsatt i andra avseenden. Det kan till 
exempel vara att varans tänkta syfte eller beskaffenhet inte överensstämmer med avtalet. 
 
I denna uppsats kan ett tydligt samband synliggöras mellan distanshandeln och de problem 
som uppkommit med denna handel. Eftersom parterna befinner sig på distans från varandra är 
det inte möjligt att upprätthålla de krav som traditionsprincipen ställer. Som redan framhållits 
tidigare i analysen finns det dock vissa kompletterande sakrättsliga moment som ska säkra 
möjligheten för köparen att erhålla sakrättsligt skydd. Det moment som särskilt framhållits är: 
att registrera sitt köp enligt lösöreköplagen.  
 
Det är givetvis positivt att det finns kompletterande möjligheter för en köpare att säkra sitt 
köp. Men hur säkert är egentligen detta kompletterande moment? Registrering är relativt dyrt 
med tanke på att registreringsavgiften ligger på 700 kronor. Avgiften medför att det tänkta 
lösöret kan bli betydligt dyrare än vad en köpare förväntat sig. Det känns kanske inte rimligt 
med hänsyn till vad det är för lösöre som förvärvet avser. Ett annat problem vid registrering är 
att det tar 30 dagar från det att en ansökan inlämnats till Kronofogden och till dess att 
registreringen till fullo går igenom, om den ens gör det. Kronofogden kan till exempel av 
formella skäl skilja ärendet ifrån sig. 
 

12.3 Distanshandel och kreditupplysningar 
Samhället har utvecklats i en riktning där handel mellan privatpersoner på distans har kommit 
att bli alltmer normaliserat. Traditionsprincipen är i grunden en bra princip när handel sker 
“öga mot öga” med sin motpart. Syftet, att ett lösöre vid ett ägarskifte också fysiskt ska 
överflyttas från säljare till köpare, är ändamålsenligt när det gäller “vanlig handel”. 
Distanshandel måste frånskiljas “vanlig handel” vid en diskussion om traditionsprincipens 
ändamålsenlighet. Vid vanlig handel, som i detta fall syftar till att köpare och säljare möts, 
finns det många gånger möjlighet för köpare att antingen ta med sig det köpta lösöret eller att 
se till att säljaren blir avskuren rådigheten av lösöret. Till exempel vid köp av en bil kan 
köparen se till att bildäcken bultas fast så säljaren inte längre har möjlighet att disponera över 
bilen. Distanshandel mellan privatpersoner, i synnerhet över internet, har under den senaste 
tiden ökat kraftigt. Detta kan, som uppsatsen visar, bero på flera aspekter.  
 
Med distanshandel följer en hel del problem som har framhållits i uppsatsen. Utgångspunkten 
är att köpare och säljare på något sätt får kontakt på distans. Det kan till exempel vara på 
internet eller genom en annons i en tidning. Parterna är inte bekanta sedan tidigare och det 
faller sig där med naturligt att de inte helt kan ta för givet att de kan lita på vad den andre 
säger. Många vill säkerligen tro att människan i grunden är god och kan säkert agera 
godtroget i många situationer. Många delar nog även den uppfattning att om betalning sker 
för en egendom blir denna i samma stund betalarens tillhörighet. Är det inte konstigt att lagen 
då säger något helt annat? 
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KöpL sätter, vid distanshandel, många gånger parterna i en utsatt situation eftersom den 
reglerade samtidighetsprincipen inte går att leva upp till. Det säger sig självt att om en affär 
görs på distans är det omöjligt att utbyta köpeskilling mot vara samtidigt. Att KöpL inte går 
att tillämpa fullt ut måste anses vara ett dilemma. När detta problem uppkommer ställs 
parterna inför en situation där någon part måste prestera före den andra. Detta kan givetvis te 
sig problematiskt för båda parter. Om en säljare presterar först genom att skicka iväg varan 
riskerar denne att inte få betalt av köparen. Om köparen istället presterar först genom en 
betalning så riskerar denne istället att inte få någon vara av säljaren.  
 
Denna uppsats har skrivits utifrån en köpares perspektiv och de problem som kan komma att 
uppstå för denna part med hänsyn till de etablerade sakrättsreglerna. Det är därför uteslutande 
dennes problem som kommer att belysas här i denna analys. Problem aktualiseras alltså för 
köparen när denne är tvungen att prestera först, det vill säga i förskott betala köpeskillingen.  
 
Utöver de sakrättsliga problem som kan komma att uppstå för köpare vid distanshandel så 
löper denne även en risk i andra avseenden. Köpare har inte möjlighet att besikta varan innan 
köpet och kan därför inte veta exakt hur varan kommer se ut när den anländer. Även om 
bilder har skickats kan dessa vara helt missvisande. Om köpet gäller ett tekniskt lösöre som 
till exempel en dator är det inte säkert att denna är helt fungerande. Problem som kan komma 
att uppstå kan både bli kostsamma och tidskrävande för köparen. Det måste anses främst ligga 
i köparens intresse att varan är i enlighet med vad som avtalats om. 
 
I juridiken pratar man många gånger om att “ha rätt” och att “ få rätt” inte alltid är samma sak. 
Kontrasterna mellan dessa uttryck är särskilt markanta i detta avseende. Eftersom köpare 
många gånger inte har den juridiska kunskapen kan denne vara osäker på vem som är skyldig 
att göra vad när köpeavtalet inte ger svar. Det ligger i köparens intresse att få en köpt vara 
lagad när den inte uppfyller det säljaren lovat. Det kan tänkas att det många gånger är köparen 
som får bära det tyngsta lasset i en situation som inte är helt avtalsenlig. När köparen redan 
begår en stor risk vid handel på distans är det verkligen rimligt att utsätta denne för ytterligare 
risker? Det vill säga att riskera att inte få en vara som denne har betalt för.  
 
Köparen känner i många fall inte till säljaren och där med inte dennes ekonomiska 
förhållanden. I det svenska samhället är det idag väldigt lätt att låna pengar. Uppsatsen 
redogör även för en ökad skuldsättning de senaste åren. Det kan mycket väl vara så att 
säljaren är en person som har skulder upp till öronen och egentligen inte har för avsikt att 
skicka iväg någon vara ens efter att köparen faktiskt har betalt. Köparen är i sådana fall helt 
omedveten om detta. Som uppsatsen påvisat så betalar köparen köpeskillingen till exempelvis 
genom att sätta in pengar på säljarens bankkonto innan denne skickar iväg varan till köparen.  
 
Det finns ingen möjlighet för köparen att ta reda hur säljarens ekonomiska tillstånd ser ut. Har 
säljaren massor av skulder som gör att denne riskerar att bli föremål för utmätning? Är 
säljaren ens solvent eller har personen i fråga gått i konkurs? Det finns inga medel som kan 
nyttjas för att svara på dessa frågor och där med säkerställa att köparen inte löper risk att bli 
av med en betald vara för att andra borgenärer gör anspråk på det som säljaren har i besittning.  
 
Distanshandel sker främst genom internetforum. Ett tydligt syfte med handeln är att bli av 
med saker man inte längre använder samtidigt som man tjänar pengar på detta.  
 
En kreditupplysning är en möjlighet som en part med legitima skäl har, till exempel en 
kreditgivare, att få reda på huruvida en kredittagare har ekonomisk möjlighet att vid ett senare 
tillfälle betala tillbaka krediten. Tanken bakom denna möjlighet är förståelig. Det finns ett 
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behov av att denna typ av tjänst erbjuds för parter som kan vara oroad över motpartens 
ekonomiska förutsättningar. Men sträcker sig inte detta behov längre än så? Kan det inte vara 
viktigt att erbjudas denna möjlighet även i andra situationer och även om det inte handlar om 
en kreditgivning? En köpare löper i stort sett samma risk som en kreditgivare, det vill säga: att 
bli utan motprestation.  
 
En kreditupplysning som ger en köpare möjlighet att få en inblick över en säljares 
ekonomiska förhållanden skulle betydligt minska den risk som en köpare utsätter sig för vid 
en förskottsbetalning. Det är svårt att se på vilket sätt det skulle vara till nackdel för en säljare 
att blotta denna typ av uppgifter.  En säljare som har för avsikt att göra rätt för sig kan inte 
anses ha anledning till att dölja dessa uppgifter. Om det visar sig att en säljare står inför en 
risk att bli utmätt eller gå i konkurs ska detta kunna redogöras för köpare vid en 
kreditupplysning. Köpare har då möjlighet att vidta moment som säkrar dennes köp till 
exempel genom att registrera köpet eller helt enkelt avstå från att ingå köpeavtal med säljaren. 
De är, som ovan nämnts, inte helt riskfritt ens vid en registrering.  
 
Ett väl använt begrepp vid studier av tradition är besittningsrubbning. Besittningsrubbning är 
en möjlighet att uppnå tradition i sakrättslig mening. Med detta syftas främst att ett lösöre 
måste ha överflyttats från säljaren till köparen innan köparen kan ha ansetts gjort ett 
sakrättsligt skyddat förvärv. Vid distanshandel är det svårt att vidta detta moment i och med 
att parterna inte fysiskt träffas “öga mot öga”.  Kravet kan därför komma att orsaka problem 
som kan vara förödande för köpare. Som uppsatsen flera gånger har berört är det inte alltid 
den som har besittning över ett lösöre som är att räkna som rättmätig ägare till samma lösöre. 
Mot denna bakgrund är det svårt att se hur en säljares borgenärer skulle kunna misstänka att 
ett köpeförhållande har ingåtts på distans då säljaren fortfarande innehar besittning över det 
sålda lösöret.  
 
Vid en presentation av traditionsprincipens tillämpning vid distanshandel framhålls naturligt 
de negativa effekter som principen ger. Det ska inte glömmas av att principen även bringar 
många fördelar och dessa har även framhållits i uppsatsen. Traditionskravet försvårar bland 
annat att skentransaktioner och dubbelöverlåtelser sker. Dessa fördelar som presenterats 
måste anses vara bekräftade och vid en jämförelse med till exempel avtalsprincipen är 
traditionsprincipens fördelar unika.  
 
Vid konsumenthandel har lagstiftaren valt att skilja på “vanlig handel” och distanshandel. Det 
finns en enskild lag som reglerar just distansköp. Vid tillämpning av denna lag sätts 
konsumenten i en bättre position än vad den hade gjort om den inte hade handlat på distans. 
Denna distanslag reglerar inte sakrättsskyddet i sig eftersom detta redan är lagstadgat i 
konsumentköplagen. Lagens existens ger ändå en tydlig antydan på att lagstiftaren anser det 
viktigt att skilja på “vanlig handel” och distanshandel. 
 
En liknande specialreglering hade kunnat vara tillfredsställande även på området som reglerar 
köp mellan jämbördiga parter, det vill säga mellan juridiska eller fysiska personer. Att 
utforma en helt ny lag för att reglera det sakrättsliga skyddet för köparen kanske skulle anses 
som lite väl onödigt. Ett alternativ hade därför kunnat vara att införa en enskild paragraf i den 
redan existerade KöpL med syfte att särskilja distansköp från “vanliga köp”.  
 

12.4 Alternativa lösningar 
Utredningen i uppsatsen visar att det finns alternativa lösningar till traditionsprincipen. Detta 
synliggörs främst i den komparativa studien som har gjorts i jämförande syfte med andra 
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länder. Den princip som står som ett alternativ till traditionsprincipen är avtalsprincipen. En 
och samma princip kan även tillämpas på olika sätt i olika länder beroende på att 
huvudprincipen ofta är kompletterad med andra regler. I Tyskland är traditionsprincipen till 
exempel kompletterad med en möjlighet för parterna att ingå ett besittningsavtal.  
 
Uppsatsen redogör inte för hur väl de olika principerna och dess kompletterande regler 
fungerar i de olika länderna. Det är dock tydligt att inget annat land anser att kravet på 
tradition bör tillämpas så strikt som det gör i Sverige. Hur kan då Sverige skilja sig så mycket 
i denna fråga jämfört med de andra länderna? Uppsatsen visar ej huruvida de jämförande 
länderna gör skillnad på “vanliga köp” och distansköp. Det får dock ändå anses ha betydelse 
för uppsatsen i den bemärkelsen att alternativa lösningar går att framhålla och visar på att 
andra sätt är möjliga. Huruvida lösningarna tillämpas vid köp på distans eller ej kan inte anses 
relevant i detta avseende. 
 
Den princip som för nuvarande är uppe för diskussion i svensk rätt är avtalsprincipen. I och 
med den nu publicerade utredning, SOU 2015:18, som gjorts av regeringen kan tydliga 
indikationer utläsas att vi återigen är på väg mot denna princip. Det ska tilläggas att 
utredningen berör alla slag av handel och inte endast de som utgörs på distans.  
Avtalsprincipen ger köparen skydd redan vid avtalets ingående och skulle i och med detta 
stärka köparens skydd gentemot säljaren och dennes borgenärer. Detta förutsätter dock att det 
lösöre som avtalet avser finns dokumenterat i avtalet eller är individualiserat av säljaren. 
Detta är de krav som uppställs i lagrummet som utredningen föreslår. Om något av dessa 
moment vidtas ska köparen erhålla sakrättsligt skydd mot eventuella borgenärer som gör 
anspråk på egendom. Om det inte framgår av avtalet vilket lösöre som köpet avser kan en 
fråga om en säljares engagemang väckas.  
 
För det första kan det diskuteras kring hur en säljare i egenskap av privatperson ska känna till 
dessa individualiseringsregler. Vidare kan det ifrågasättas hur vanligt det kommer bli att 
utifrån dessa förutsättningar säljaren kommer att märka ut varor till fördel för en köpare? Det 
finns många oklarheter och nackdelar även med denna princip och det är svårt att veta hur väl 
den kommer att fungera i praktiken.  
 
I utredningen har det framkommit att för en övergång till avtalsprincipen i den svenska rätten 
ska komma att bli aktuell måste detta innebära samhällsekonomiska fördelar. Utredningen har 
till viss del medgett att det skulle medföra sådana fördelar men alla företrädare är inte överens. 
Det framhålls en del uttrycklig kritik av utredningens resultat. 
 
Vad menas med samhällsekonomiska fördelar och vad innebär det rent konkret? Odd 
Swarting som tagits in för att ge ett utlåtande över utredningens utfall har angett att han inte 
kan se några konkreta samhällsekonomiska fördelar med att överge traditionsprincipen. Det 
som framhållits i utredningen menar Swarting endast är lösa antaganden och inget som kan 
bekräftas. Han menar vidare att det är självklart att det finns nackdelar med båda principerna 
men är osäker på hur avtalsprincipen skulle fungera bättre i samhället. Detta med tanke på hur 
väletablerad principen om tradition är i den svenska gällande rätten. 
 
Konsumentköplagen har sedan år 2002 modifierats till fördel för avtalsprincipen. Detta 
gjordes för att stärka konsumentens sakrättsliga skydd vid köpetransaktioner. Den 
argumentation som fördes mot traditionsprincipen i detta fall kan även aktualiseras på köp 
som regleras under köplagen. Detta i synnerhet vid köp mellan privatpersoner.  
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Eftersom avtalsprincipen inte är tillämplig i köplagen, som reglerar förhållandet mellan 
“jämbördiga” parter, innebär det att privatpersoner som ingår ett köpeavtal inte ges det skydd 
som de tilldelas under konsumentköplagen. Detta kan i visst avseende tyckas vara ganska 
märkligt eftersom ett av de argument som fördes i utredningen till den nya regleringen i 
konsumentköplagen var just privatpersoners okunskap när det kom till det sakrättsliga 
skyddet vid köp. Den påstådda okunskapen hos privatpersoner måste anses vara den samma 
vare sig de agerar i förhållande till en annan privatperson eller till näringsidkare.  

13. Slutsatser 
Syftet med denna uppsats var att utreda huruvida det är rimligt att kräva tradition för att 
köparen ska erhålla ett sakrättsligt skydd vid distanshandel. För att utreda detta har vi 
fastställt det gällande rättsläget samt sett på alternativa lösningar. Utifrån det material 
som framtagits och granskats i uppsatsen kan slutsatsen dras att traditionskravet, som det 
tillämpas idag, ej kan anses vara rimligt vid distanshandel. Argumenten för denna slutsats har 
framkommit i analysen och fokus ligger bland annat på att köparen redan utsätter sig för stora 
risker vid distansköp. Det är inte rimligt att, utöver dessa obligationsrättsliga risker, även 
utsätta köparen för en sakrättslig risk. Alla de risker som köparen utsätts för kan anses 
medföra en obalans i köpeförhållandet där säljaren jämförelsevis innehar en tämligen god 
position.  
 
Vidare är kravet på tradition inte ändamålsenligt vid distansköp. Tradition syftar, som så 
många gånger nämnt, till att en överlåtelse ska ske. För att ett så riskfritt köp som möjligt ska 
kunna ske bör prestationer utväxlas samtidigt. Därför har den så kallade 
samtidighetsprincipen uppställts i KöpL. Principen går dock ej att applicera på distansköp. 
Traditionsprincipen är ej ändamålsenlig vid distansköp då det ej är möjligt att fysiskt utbyta 
prestationer samtidigt. Någon part måste då utsätta sig för en större sakrättsligt risk än vad 
motparten gör.  
 
De nackdelar som har presenterats med traditionsprincipen är enbart inriktade på distansköp. 
Uppsatsen redogör därför inte över huruvida principen i sin nuvarande tolkning borde 
fortsätta vara gällande vid “vanliga köp”. Vid distanshandel visar dock uppsatsen tydligt på 
att principen inte fyller sitt syfte. Principen måste därför i detta avseende antingen ändras eller 
kompletteras. 
 
En slutsats som kan dras av detta är att en tydligare skillnad i lag måste göras när det gäller 
sakrättsskyddet vid “vanlig handel” och distanshandel. Förutsättningar för båda parter, det vill 
säga för köpare och säljare, ser helt annorlunda ut vid dessa typer av handel. 
Traditionsprincipen fyller en bra funktion vid “vanlig handel” men ej vid distansköp. Här 
krävs andra åtgärder. Förslagsvis skulle traditionsprincipen kunna kompletteras med en 
möjlighet för köpare och säljare att ingå ett besittningsavtal. Detta alternativ är en idé som 
hämtats från tysk sakrätt.  
 
Hela sakrättsområdet är, som tidigare angetts, relativt oreglerat. De regler som finns är 
reglerade i olika lagar och avsaknaden av en enhetlig sakrättslag blir väldigt påtaglig när 
rätten utsätts för frågor som denna uppsats tagit upp. 
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