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Konkurs och utmätning är normalt utlösande faktorer för sakrättsliga konflikter över egendom. 

Om ägaren har bättre rätt än innehavaren till viss egendom har denne separationsrätt under 

förutsättning att specialitetsprincipen är uppfylld. Med separationsrätt förstås att ägaren har rätt 

att separera sin egendom från konkurs/utmätningsgäldenärens i händelse av exekution. Den 

ursprungliga innebörden av specialitetsprincipen är att äganderätt bara kan avse individuellt 

bestämda föremål. Principen är klassisk men nu genombruten på flera sätt och idag kan 

äganderätt övergå på annan egendom än den ursprungliga genom s.k. surrogation. 

Specialitetsprincipen är trots det fortfarande viktig eftersom den ställer upp gränserna för 

äganderättens omfattning. Gränserna kan genom den senaste tidens rättsutveckling, framförallt 

genom domstolsavgöranden, ha utvidgats och blivit otydligare.  
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1. Inledning 
 

På det civilrättsliga området hanteras frågor om avtalade förpliktelser mellan enskilda. Så länge 

parterna uppfyller de överenskommelser som ligger för handen uppstår vanligen inga rättsliga 

problem. Om det däremot visar sig att någon inte presterar i enlighet med ingångna avtal, t.ex. 

inte betalar för en köpt vara, kan det i förlängningen leda till verkställighetsåtgärder av 

myndigheterna.1 Utmätningsförrättning och konkurs är normalt utlösande faktorer för 

sakrättsliga konflikter.2 Att exekutionsrätten nämns här är för att den sakrättsliga problematiken 

ska sättas in i sin kontext.3  

 

Kännetecken för en sakrättslig konflikt är att flera olika personer framställer motstridiga krav 

mot samma egendom t.ex. när egendom tillsynes tillhörig gäldenären i realiteten ägs av någon 

annan.4 Man talar om att tredjeman, exempelvis ägaren eller en borgenär med någon typ av 

säkerhetsrätt, har separationsrätt dvs en rätt att separera5 egendomen från gäldenären i händelse 

av exekution.6  Att undanta egendom från gäldenären i dessa situationer hanteras inom ramen 

för sakrätten. Eftersom den skrivna rätten är tunn på området får den kompletteras av en särskild 

rättsprincip den s.k. specialitetsprincipen.7  

 

Det är en gammal dogm att äganderätt bara kan gälla individuellt bestämd egendom, vilket är 

innebörden av nämnda princip. Denna rättsgrundsats är inte unik för svensk rätt utan torde 

finnas i de flesta rättssystem.8  Innebörden av principen är inte given och statisk utan varierar 

med tiden.9 Specialitetsprincipens funktion är i alla fall att lösa frågan om vad man har 

äganderätt eller panträtt i och därmed separationsrätt till i tredjemanskonflikter.10  I denna 

framställning underställs specialitetsprincipens koppling till äganderätten analys.  

 

1.1 Syfte  

 
För att uppnå separationsrätt krävs att specialitetsprincipen är uppfylld, vilket innebär att man 

måste veta vad specialitetsprincipens innebörd är. För att ta reda på detta har jag utgått från 

följande frågeställning:  

 

1. Vad innebär specialitetsprincipen idag? 

 

1.2 Metod 

Jag kommer i det här arbetet besvara frågeställningen i 1.1. Syfte genom att tillämpa en 

rättsdogmatisk metod. För att uppnå syftet krävs en  ingående granskning av de sakförhållanden 

som är relevanta för ämnet, vilket fordrar en omfattande undersökning av de rättskällor som är 

av betydelse för utredningen. För att klarlägga rättsläget kommer jag i första hand studera 

                                                      
1 Mellqvist, obeståndsrätten, s. 15.  
2 Millqvist, Sakrättens grunder, s. 49.  
3 Håstad, Sakrätt avseende lös egendom, s. 94. 
4 Millqvist, Sakrättens grunder, s. 17. 
5 Mellqvist, Obeståndsrätten, s. 70.   
6 Millqvist, Sakrättens grunder, s. 100. 
7 Millqvist, Sakrättens grunder, s 98. 
8 Håstad, Sakrätt avseende lös egendom, s. 152. 
9 Zetterström, Sakrätten fyra huvudfall, s. 57.  
10 Håstad, Sakrätt avseende lös egendom, s. 152. 



 5 

doktrin, rättspraxis och lagstiftning. Då specialitetsprincipen inte är en lagfäst rättsprincip 

kommer mindre fokus läggas på förarbeten, dessa får därför en sekundär betydelse. I övrigt 

kommer lagkommentarer och andra internetkällor studeras i viss omfattning.  

1.3 Disposition och avgränsningar 
 

Jag kommer avgränsa mig till frågor om specialitetsproblem vid bibehållen äganderätt avseende 

lös egendom. Då separationsrätt till föremål går förlorad när lös egendom övergår till att bli fast 

kommer viss möda läggas på att redogöra för de regler som möjliggör denna övergång. Frågor 

om när äganderätt infaller ligger utanför den här framställningen.  

 

Uppsatsen är upplagd som följande. Under 2. Bakgrund sakrätten kommer en allmän 

beskrivning av rättsområdet göras. I nästa avsnitt, 3. Analys kommer en grundligare 

undersökning och redogörelse för rättsläget göras. I 4. Slutsatser och reflektioner kommer mina 

slutsatser, utifrån den fakta som  presenterats i analysen, redogöras. 

 

1.4 Terminologi och systematik 
 

En sakrättslig konflikt, eller med andra ord en tredjemanskonflikt över egendom kännetecknas 

av att två av varandra oberoende subjekt, A och C, samtidigt gör gällande anspråk mot egendom 

som finns hos subjekt B. Subjekt A (A som i anspråkshavare) benämns i detta arbete som 

anspråkshavaren, tredjeman eller separatist. A vill undanta egendom från exekutionen. Den som 

gett upphov till konflikten genom att t.ex. gå i konkurs är subjekt B (boven i dramat). Denne 

benämns gäldenären i det här arbetet. En gäldenär är ett subjekt som är skuldsatt.11 Subjekt C 

motsvarar de borgenärer som också vill ha del av B:s egendom. Borgenär är den som har 

fordringar hos gäldenären.12 

 

Om anspråkshavaren anses ha bättre rätt, dvs äganderätt eller panträtt, så har denne 

separationsrätt. Separationsrätt innebär att anspråkshavarens egendom är skyddad från att tas i 

anspråk av borgenärerna.  Anspråkshavaren har därmed sakrättsligt skydd och får som tidigare 

nämnts separera egendomen från gäldenären.13  

 

 

  

                                                      
11 Mellqvist, Obeståndsrätten, s. 10.  
12 Adlercreutz/Pfannenstill, Finansieringsformers rättsliga reglering, s. 31. 
13 Håstad, Sakrätt avseende lös egendom, s. 144. 
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2. Bakgrund sakrätten  
 

2.1 Äganderätten 
 

Det talas ofta om olika rättigheter särskilt inom juridiken. Äganderätt, nyttjanderätt och panträtt 

är exempel på olika rättigheter. Dessa rättigheter har ingen given innebörd utan varierar med 

tiden. En rättighet är en sammanfattande benämning på de befogenheter som rättssystemet ger 

innehavaren av rättigheten. Den rättighet som innebär de mest fullständiga rättigheterna över 

ett förmögenhetsföremål är äganderätten.14 Äganderätt är ett bekvämt uttryck för att 

sammanfatta alla rättsfakta och rättsföljder av nämnda rättighet.15 

 

I en artikel i SvJT beskrivs äganderätten som; 

 

”Rättsordningen ska främja olika rättspolitiska mål som ekonomisk effektivitet, förutsebarhet 

och skälighet. Medlet för att åstadkomma detta är uppställandet av abstrakta regler som 

innehåller dogmatiska begrepp som äganderätt, fordringsrätt, köp och hyra. De dogmatiska 

begreppen bidrar till förutsebarhet och likformighet i rättstillämpningen, vilka är mål i sig, och 

gör att domstolarna inte behöver från ”scratch” ta ställning till vad som är en rättspolitiskt 

lämplig lösning i varje enskilt fall.”16 

 

Om man utgår från att dessa abstrakta begrepp utgör grund för rättssystemet i övrigt är en 

adekvat slutsats att det är viktigt att veta vem äganderätten tillfaller och dess innebörd. Utan det 

stora sammanhanget blir det ganska meningslöst att fastställa äganderättens innehåll. 

 

Trots att äganderätten är viktig, inte minst inom sakrätten, finns inget som preciserar 

äganderättens innebörd eller någon rättsregel som generellt sett skulle kunna tillämpas i de fall 

äganderätten aktualiseras. Även om samhällsystemet till stora delar vilar på ett antagande om 

en fast och given enskild äganderätt finns ingen klar beskrivning av dess innebörd.17 

Äganderätten är i stor grad ett relativt begrepp.18  

 

Äganderätten definieras enklast negativt, ägaren får göra vad han vill med sin egendom så länge 

inte annat följer av lag eller avtal. Exempelvis kan ägaren avtalsvis begränsa sin egen rätt genom 

att upplåta nyttjanderätt. Man talar om äganderättens elasticitet. Med anledning av att 

äganderätten av praktiska skäl definieras negativt ses begränsningar av ägarens befogenheter 

ibland som inskränkningar eller till och med kränkningar av ägarens fullständiga 

dispositionsrätt.19 Det finns dock ingen, enligt liberal ideologi20, ursprunglig oinskränkt 

äganderätt, utan äganderätten är den rest som finns kvar efter de i varje tid rådande 

inskränkningarna.21 Under vissa särskilda förutsättningar angivna i lag kan egendom 

tvångsinlösas mot ersättning, medan det i andra fall, vid bland annat rådighetsinskränkningar, 

bara betalas ut ersättning för pågående markanvändning. Innebörden av äganderätten kan 

därmed variera beroende på politiska avväganden. Den är lege ferenda.22  

                                                      
14 Håstad, Sakrätt avseende lös egendom, s.  22-23. 
15 Adlercreutz/Pfannenstill, Finansieringsformers rättsliga reglering, s. 20. 
16 Citat ur SvJT 2017, s. 357. 
17 Millqvist, Sakrättens grunder, s. 24.  
18 Adlercreutz/Pfannenstill, Finansieringsformers rättsliga reglering, s. 21. 
19 Håstad, Sakrätt avseende lös egendom, s. 23.  
20 Adlercreutz/Pfannenstill, Finansieringsformers rättsliga reglering, s. 21. 
21 Millqvist, Sakrättens grunder, s. 25.  
22 Håstad, Sakrätt avseende lös egendom,  Bengtsson, Speciell fastighetsrätt, s. 23.  
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Den rest som återstår låter sig knappast sammanfattas här. Men exempel på ägarens 

befogenheter är bland annat att överlåta, låna ut eller använda sin egendom som kreditsäkerhet. 

Ägarens egendom kan också användas av andra såsom förpliktelseunderlag när han/hon inte 

presterat enligt avtal. Föremål kan exempelvis mätas ut23, dock ingår i äganderätten också att 

få tillbaka utlånad egendom från kronofogdemyndigheten vid konkurs.24 Precis som vid panträtt 

och nyttjanderätt gäller äganderätten individualiserade objekt (specialitetsprincipen). När 

rättigheten inte gäller ett individualiserat objekt kallar man det istället för fordran.25 Äganderätt 

kan dock i vissa fall göras gällande även för icke individualiserade objekt, utan att gå över till 

att bli fordringar. I dessa fall kan äganderätt gå över på annan egendom än den ursprungliga. 

Att äganderätt i princip bara kan avse individualiserade objekt är en utgångspunkt för den här 

uppsatsen.26 

  

Äganderätt förvärvas genom ett laga fång. Detta kan uppnås genom originära, derivativa och 

exstinktiva fång.  

 

Originära fång är ursprungliga äganderättsförvärv. Hit hör bl.a. rena fynd. Det kan röra sig om 

fynd ute i naturen av herrelös egendom. När herrelös egendom tas om hand talar man om 

ockupation. Det kan också vara fynd av t.ex. tomburkar eller bilvrak vilka kan tas tillvara av 

vem som helst. Även jakt på villebråd kan utgöra ett originärt fång eftersom de inte ingår i 

markägarens äganderätt på grund av att villebråd inte är fastighetstillbehör.27 Mer komplicerat 

blir det när äganderätt uppstår genom vissa förfoganden över annans egendom. Detta kan vara 

fallet vid specifikation där ett föremål genom bearbetning blir ett nytt föremål. Även vid 

sammanfogande kan ett originärt fång uppnås genom att en sak fogas till en annan och bildar 

ett nytt föremål.28 Om flera olika personer gemensamt bidragit till ett föremål blir 

samäganderätt aktuell. Samäganderätt kan dock inte avse specifika delar utan endast andelar av 

helheten.29  

 

Äganderättsförvärv från en tidigare ägare sker genom ett derivativt fång. Detta fång delas sedan 

upp i singular och universalfång. Till singular fång hör olika typer av överlåtelser såsom köp, 

byte och gåva. Det som är speciellt för en överlåtelse är att hela rätten överlåts. Även upplåtelse 

är ett singular fång, dock gäller upplåtelse bara del av rättighet. Sådan del av en rättighet kan 

exempelvis vara nyttjanderätt eller panträtt.  

 

Vid universalfång inträder den nya ägaren i den gamlas ställe t.ex. vid arv.  

 

När rättighetsinnehavaren förvärvar sin rätt i strid mot den tidigvarande ägaren talar man om 

exstinktivt fång. Den tidigare rätten utsläcks då. Ett exempel på det är godtrosförvärv från en 

innehavare med begränsad rätt.30  

  

                                                      
23 Adlercreutz/Pfannenstill, Finansieringsformers rättsliga reglering, s. 21. 
24 Millqvist, Sakrättens grunder, s. 27. 
25 Adlercreutz/Pfannenstill, Finansieringsformers rättsliga reglering, s. 22.  
26 Se avsnitt 3.2.4 i den här uppsatsen om undantag från specialitetsprincipen.   
27 Håstad, Sakrätt avseende lös egendom, s. 45. 
28 Millqvist, Sakrättens grunder, s. 28.  
29 Millqvist, Sakrättens grunder, s. 32. 
30 Håstad, Sakrätt avseende lös egendom, s. 48. 
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2.2 Sakrätt 
 

Begreppet sakrätt har skiftande betydelse. Sakrätt kan dels vara en beteckning för ett 

rättsområde, dels en rättighet.31  

 

Sakrätten är ett rättsområde utan enhetlig lag. Några försök att organisera och systematisera 

rättsområdet i en särskild sakrättslag eller liknande har inte gjorts, istället är olika 

konfliktsituationer över egendom den förenande länken. Inom obligationsrätten ligger fokus på 

interna avtalsförhållanden, inom sakrätten vidgar man istället perspektivet och undersöker 

förhållandet även till tredjeman.32  

 

Begreppet sakrätt kan också användas som beteckning för en rättighet som kan göras gällande 

inte bara mot motparten utan även mot tredjeman. Det skydd som rättighetsinnehavaren har 

kallas sakrättsligt skydd.33 Detta skydd kan sedan delas upp i statisk och dynamisk sakrätt.34  

 

Det kan vara värt att notera att betydelsen av begreppet sakrätt kan variera beroende på 

rättssystem och författare, ordet sakrätt tycks vara ett framställningstekniskt begrepp.35 

 

2.3 Statisk sakrätt 
 

Ändamålet med reglerna inom det statiska sakrättsskyddet är att ge ett bestående skydd för olika 

rättigheter såsom äganderätt.36 Reglerna ska hålla rättigheterna i ett statiskt läge.37 Det naturliga 

är att utgå från det grundlagsfästa egendomsskyddet. I 2 kap. 15 § Regeringsformen (1974:152) 

förekommer regler om skydd för rätten till egendom.38 Andra exempel på vad som regleras 

inom den statiska sakrätten kan vara vad en ägare får göra med det han äger och hur en sak ägs 

gemensamt.39 Vidare är straffrättens bestämmelser om stöld och tillgreppsbrott, som återfinns 

i Brottsbalken (1962:700), samt regler om återställande av rubbad besittning som till exempel 

Lagen om betalningsföreläggande och handräckning (1990:746) exempel på lagregler som hör 

till den statiska sakrätten.40 

 

2.4 Dynamisk sakrätt 
 

När en förändring påverkar rätten till viss lös egendom aktualiseras det dynamiska 

sakrättsskyddet. En sådan handling kan exempelvis vara en överlåtelse eller upplåtelse. När 

dessa förändringar i rättsläget leder till kolliderande anspråk mellan flera parter blir antingen 

regler om omsättningsskydd eller borgenärsskydd tillämpliga. I omsättningsfallet rör det sig 

mera konkret om godtrosförvärv, vilket inte kommer behandlas i någon större utsträckning i 

det här sammanhanget.  

 

                                                      
31 Adlercreutz/Pfannenstill, Finansieringsformers rättsliga reglering, s. 15. 
32 Millqvist, Sakrättens grunder, s. 17. 
33 Adlercreutz/Pfannenstill, Finansieringsformers rättsliga reglering, s. 15. 
34 Millqvist, Sakrättens grunder, s. 20. 
35 Håstad, Sakrätt avseende lös egendom, s. 16. 
36 Adlercreutz/Pfannenstill, Finansieringsformers rättsliga reglering, s. 29. 
37 Millqvist, Sakrättens grunder, s. 20. 
38 Adlercreutz/Pfannenstill, Finansieringsformers rättsliga reglering, s. 29. Bengtsson, Speciell fastighetsrätt, s. 

35.  
39 Håstad, Sakrätt avseende lös egendom, s. 18. 
40 Millqvist, Sakrättens grunder, s. 20.  
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Mer relevant för ämnet är bestämmelser om borgenärsskydd, där reglerna tar sikte på 

kollisionen mellan olika anspråk mot ett subjekts tillgångar.41 Den praktiskt viktigaste frågan 

inom sakrätten är hur konkurrerande anspråk ska tillgodoses när någon utmäts eller går i 

konkurs. I vart fall vid konkurs går det inte att tillgodose alla anspråk samtidigt, i så fall skulle 

ju gäldenären inte vara satt i konkurs.42 Det kan handla om fall där en borgenär begärt utmätning 

hos en gäldenär, men där en tredjeman hävdar separationsrätt till viss egendom och att 

egendomen därför inte är tillgänglig för utmätning på grund av att han/hon antingen äger 

egendomen eller att det finns en annan rätt som måste respekteras av borgenärerna.43  

 

Borgenärsskydd kan i sin tur delas i två kategorier, borgenärsskydd genom separationsrätt på 

grund av förvärvad äganderätt eller på grund av bibehållen äganderätt.44   

 

Separationsrätt på grund av förvärvad äganderätt tar sikte på frågor om när äganderätt 

föreligger, dvs när borgenärsskydd för äganderättsförvärv finns. Sakrättmomentet är avgörande 

för det sakrättsliga skyddet och tradition är huvudregel.45 Traditionsprincipen motverkar 

specialitetsproblem i stor utsträckning vilket innebär att specialitetsprincipen inte aktualiseras 

i någon större utsträckning.  

 

Specialitetsprincipen har en mer avgörande betydelse när det gäller frågor om separationsrätt 

på grund av bibehållen äganderätt.46 Med äganderätt avses frågor om äganderättens ställning i 

olika tredjemanskonflikter.47  

 

2.5 Exekution och besittning  
 

Det har nämnts att exekutionsrätten är utlösande faktor för sakrättsliga konflikter. När ett 

subjekt inte vill eller kan betala är det nödvändigt att tvångsmedel finns att tillgå för att förmå 

gäldenären att prestera. Dessa medel finns inom exekutionsrätten. När en gäldenär inte vill 

betala men kanske skulle kunna tillgrips utmätning, s.k. specialexekution. Konkurs, eller med 

andra ord, generalexekution tillgrips istället när gäldenären inte kan fullgöra alla sina 

förpliktelser samtidigt. Vid konkurs tas i princip all egendom från gäldenären och borgenärerna 

konkurrerar alltid om denna.48  

 

I lagrummen Konkurslagen (1987:672) 3 kap. 3 § och Utsökningsbalken (1981:774) 4 kap. 17 

§ uttrycks grundregeln att endast gäldenärens egendom kan täcka gäldenärens skulder.49 Annan 

egendom kan inte tas i anspråk av borgenärerna vilket i sin tur innebär separationsrätt för den 

verklige ägaren.50 En vanlig missuppfattning när gäldenären är gift, är att makarnas totala 

tillgångar utgör underlag för utmätning. Så är det dock inte utan makarna äger tillgångarna var 

för sig om egendomen inte är samägd.51 Det är upp till kronofogdemyndigheten att bevisa att 

                                                      
41 Millqvist, Sakrättens grunder, s. 18-20.  
42 Håstad, Sakrätt avseende lös egendom, s. 93. 
43 Millqvist, Sakrättens grunder, s. 19. 
44 Millqvist, Sakrättens grunder, s. 6.  
45 Millqvist, Sakrättens grunder, s. 139-140. 
46 Zetterström, Sakrättens fyra huvudfall, s. 57.  
47 Millqvist, Sakrättens grunder, s. 97.  
48 Håstad, Sakrätt avseende lös egendom, s. 94.  
49 Millqvist, Sakrättens grunder, s. 98. 
50Millqvist, Sakrättens grunder, s. 99. 
51 Zetterström, Sakrättens fyra huvudfall, s. 50. 
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egendomen verkligen är gäldenärens. UB 4 kap. 17 § tillämpas för lös egendom som inte kan 

vara föremål för besittning såsom fordringar.52  

 

I vissa fall kan dock kronofogdemyndigheten utgå från att egendomen är gäldenärens s.k. 

besittningspresumtion. Enligt UB 4 kap. 18 § st. 1. presumeras gäldenären vara ägare till 

egendom som finns hos han/henne.53 Paragrafen är tillämplig på egendom som kan vara föremål 

för besittning till skillnad från egendom i UB 4 kap. 17 §.54 Det är många gånger svårt att bevisa 

vem som äger egendom som är i besittning av gäldenären. Regeln underlättar på det viset för 

myndigheterna.55 Vid gäldenärs besittning ankommer det därför på anspråkshavaren, som vill 

freda sin egendom, att bevisa att egendomen inte tillhör gäldenären för att presumtionen ska 

brytas. Denna omvända bevisbörda lär gälla även vid konkurs.56  

 

Med besittning menas, i stort sett, att en person faktiskt innehar egendomen oavsett om han/hon 

har rätt till det. Besittning är detsamma som att ha något under omedelbar kontroll.  Någon kan 

dock ha besittning till en sak även om han/hon rent fysiskt inte har det vid s.k. medelbar 

besittning. Om besittningen utövas av någon annan som erkänt att det sker för den medelbara 

besittarens räkning föreligger därför också besittning. Även sambesittning är möjlig om flera 

personer samtidigt har självständig tillgång till föremålet. 

 

Allmänt sett har besittningsövergång av lös egendom stor betydelse för de sakrättsliga reglerna. 

I många fall är besittningen avgörande för utgången i tredjemanskonflikter. Besittningen ger 

legitimitet för besittaren och i övrigt utgör besittningen ett viktigt rekvisit för sakrättsligt skydd 

i både omsättnings och borgenärsfallet.57 Besittningsövergången anses ge publicitet för en 

företagen rättshandling vilket gör att man lättare kan kontrollera att rättshandlingen skett. Vid 

köp av lösöre ska vanligtvis besittningen av föremålet gå över till köparen för att köpet ska vara 

sakrättsligt skyddat, den s.k. traditionsprincipen.58 Avsaknad av tradition kan leda till att 

separationsrätt inte föreligger till viss egendom i och med att förvärvet då inte är skyddat mot 

borgenärerna.59 Till sist kan tilläggas att besittningen har stor betydelse även i andra 

sammanhang och har då i vissa fall annan betydelse. Det går inte att dra generella slutsatser av 

besittningens rättsverkan, utan den kan på andra håll i lagstiftningen fylla andra syften.60  

 

2.6 Egendomsslag 
 

Fast egendom definieras i Jordabalken (1970:994)61. Det som inte faller in under denna kategori 

tolkas motsatsvis som lös egendom. Lös egendom definieras därför negativt. Distinktionen 

mellan fast och lös egendom kompliceras av reglerna om fastighetstillbehör. Det kan vara svårt 

att avgöra vad som utgör tillbehör till fast egendom. När byggnader, byggnadsmaterial och 

andra lösa föremål tillförs fastigheten på vissa bestämda sätt övergår lös egendom till fast 

egendom. Vid exekution av fastighet är denna distinktion viktig eftersom egendom som inte 

räknas som fast egendom inte ingår i den exekutiva försäljningen.62  

                                                      
52 Prop. 1980/81:8, specialmotivering ang. UB 4:17 s. 421. 
53 Mellqvist, Obeståndsrätten s. 29. 
54 Karnov, Lagkommentar till UB 4:18, nr 169. Fredrik Benndorf, Nils-Bertil Morgell. 
55 Mellqvist, Obeståndsrätten, s. 29. 
56 Millqvist, Sakrättens grunder, s. 100.  
57 Millqvist, Sakrättens grunder, s. 39-40.  
58 Håstad, Sakrätt avseende lös egendom, s. 51. 
59 Håstad, Sakrätt avseende lös egendom, s. 207. 
60 Håstad, Sakrätt avseende lös egendom, s 53. 
61 Se JB 1 kap. 1 § samt 2 kap. 1-3 §.  
62 Millqvist, Sakrättens grunder, s. 34-38. 
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3. Analys 
 

3.1 Separationsrätt 
 

3.1.1 Allmänt 

 

Vid gäldenärs insolvens är det rimligt att alla som har fordringar hos gäldenären har lika rätt.63 

Denna likabehandlingsprincip innebär att borgenärerna ska behandlas likvärdigt genom att 

tillgodoses proportionerligt efter storleken på deras fordringar.64 Skönsmässig favorisering av 

vissa intressenter är inte bra för samhällsekonomin som gynnas av förutsebarhet. Viss 

särbehandling i form av förmånsrätt eller separationsrätt kan dock vara tolerabel för 

borgenärerna om de kunnat uppskatta och prissätta risken i förväg.65 Separationsrätt ges den 

som har bästa rätt, normalt ägaren.66 Detta eftersom äganderätten är den sakrätt som är av bättre 

slag vid sakrättsliga kollisioner.67 Det som tillkommer annan än gäldenären ska skyddas mot 

utmätning/konkurs och inte ingå i exekutionsunderlaget.68  

 

Att separationsrätt medför en rätt att undandra egendom från gäldenären har sagts tidigare, dock 

har inte mycket sagts om anledningen till varför en anspråkshavare skulle vilja undandra 

egendom från konkurs/utmätning på det här sättet. Om exempelvis ett utlånat föremål 

försvinner från gäldenären nedsjunker äganderätten till en fordringsrätt. Denna fordringsrätt 

blir då oprioriterad i de flesta fall.69 Oprioriterade fordringar får utdelning först efter samtliga 

med prioriterade fordringar såsom särskild eller allmän förmånsrätt vilket framgår av  

Förmånsrättslagen (1970:979).70 På grund av detta är en oprioriterad fordran i allmänhet inte 

värd särskilt mycket.71 

 

Krav och fordringar rangordnas i fem grupper. Den som ligger högst har största möjligheten att 

få sin fordran täckt. Vid konkurs rangordnas fordringarna som följande. Separationsrätt på 

grund av bibehållen äganderätt ligger högst upp. Kvittningsrätt på grund av ömsesidigt 

fordringsförhållande enligt KonkL kommer på andra plats. Konkurskostnader och 

massafordringar enligt KonkL samt särskild och allmän förmånsrätt enligt FRL kommer på 

plats tre.  På fjärde plats kommer de oprioriterade fordringarna och sist kommer efterställda 

fordringar.72  

 

För separationsrätt på grund av bibehållen äganderätt krävs, som nämnts, att anspråkshavaren 

har bättre rätt än innehavaren. Vidare krävs individuellt bestämd egendom som dessutom går 

att identifiera hos innehavaren.73 Om dessa förutsättningar finns för handen uppnås 

separationsrätt utan inskränkning.74 Dessa komponenter som sammantaget leder till 

separationsrätt behandlas nedan.  

                                                      
63 Håstad, Sakrätt avseende lös egendom, s. 17. 
64 Mellqvist, Obeståndsrätten, s. 59. 
65 Håstad, Sakrätt avseende lös egendom, s. 17. 
66 Millqvist, Sakrättens grunder, s. 100. 
67 Millqvist, Sakrättens grunder, s. 113. 
68 Adlercreutz/Pfannenstill, Finansieringsformers rättsliga reglering, s. 23. 
69 Millqvist, Sakrättens grunder, s. 106.  
70 Zetterström, Sakrättens fyra huvudfall, s. 18.  
71 Mellqvist, Obeståndsrätten, s. 70. 
72 Millqvist, Sakrättens grunder, s. 60. 
73 Millqvist, Sakrättens grunder, s. 100.  
74 Håstad, Sakrätt avseende lös egendom, s. 153.  
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3.1.2 Bättre rätt – förutsättning för separationsrätt 

 

Fokus i den här framställningen är specialitetsprincipens inverkan på möjligheten till 

separationsrätt på grund av bibehållen äganderätt. Trots det måste man börja någon annanstans. 

För verksam separationsrätt vid konkurs eller utmätning krävs i allmänhet bättre rätt än 

innehavaren, antingen äganderätt eller panträtt. Denna bättre rätt ska dessutom respekteras av 

gäldenärens övriga borgenärer vid utmätning och konkurs.75 Först därefter blir det aktuellt att 

ta reda på om specialitetsprincipen är uppfylld.   

 

Separationsrätt vid tredjemanskonflikter över egendom hör till sakrätten. Trots det är 

utgångspunkten obligationsrättslig enligt Millqvist.76 Det handlar om vilken rättslig relation 

anspråkshavaren A har eller har haft med gäldenären B.   

 

A och B:s avtalsrelation är ofta anledningen till att egendomen finns hos gäldenären snarare än 

hos ägaren. Vid upplåtelse av egendom upplåter ägaren avtalsvis en del av hela rättigheten.77 

Exempelvis kan ägaren ingå avtal om att annan får nyttja objektet, vilket är en s.k. begränsad 

rättighet (bruksrätt). Begränsade rättigheter i egendom kan också tillskapas genom lag. Om 

denna är utrustad med sakrättsligt skydd kallas den begränsad sakrätt.78 De situationer som 

tredjeman (ägaren) normalt kan hävda bättre rätt till egendomen är saklån, hyra eller leasing, 

deposition, och försäljning med äganderättsförbehåll eftersom dessa är mer begränsade 

rättigheter i förhållande till ägaren. I dessa situationer har varken den obligationsrättsliga eller 

sakrättsliga äganderätten övergått från tredjeman till gäldenären.79  

 

Vid saklån är föremålet vanligtvis individuellt bestämt. Om den dessutom finns kvar hos 

gäldenären vid konkurs har långivaren separationsrätt till föremålet. Skälen för separationsrätt 

vid saklån är starka eftersom långivaren normalt inte har för avsikt att bli av med äganderätten. 

Poängen med lån är att äganderätten inte ska gå över på låntagaren.  

 

Vid hyra eller leasing tillkommer en nyttjanderätt till hyrestagaren, dock ligger äganderätten 

kvar hos uthyraren. Vid avtalstidens slut ska det hyrda föremålet återlämnas. Rättsförhållandena 

mellan hyra och leasing är desamma. Separationsrätt föreligger för uthyraren/leasinggivaren.  

 

Avseende köp med äganderättsförbehåll föreligger också separationsrätt för ägaren. Detta 

behandlas nedan. 

 

Vidare föreligger separationsrätt vid deposition. Med deposition menas att deponenten fått i 

uppdrag att förvara (t.ex. sommarförvara vinterdäck) för depositariens räkning. Den som fått 

ett sådant uppdrag har redovisningsskyldighet. 80  De sakrättsliga rättsverkningarna är i princip 

desamma för deposition som när ägaren A lämnat in sin bil till verkstaden B för en service och 

B sedan går i konkurs, i dessa fall har B en begränsad rätt, kanske endast retentionsrätt, medan 

A har bättre rätt framför B.81  

 

                                                      
75 Millqvist, Sakrättens grunder, s. 100.  
76 Millqvist, Sakrättens grunder, s. 101. 
77 Håstad, Sakrätt avseende lös egendom, s. 48. 
78 Adlercreutz/Pfannenstill, Finansieringsformers rättsliga reglering, s. 22. 
79 Zetterström, Sakrättens fyra huvudfall, s. 51. 
80 Zetterström, Sakrättens fyra huvudfall, s. 59-60. 
81 Millqvist, Sakrättens grunder, s. 101. Zetterström, Sakrättens fyra huvudfall, s. 61. 
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Ibland kan situationen vara av mera oklart slag bland annat i de fall det saknas avtalsrelation 

mellan A och B, och A påstår att egendom som finns hos B tillhör A. Exempelvis kan betalning 

ha skett till fel företag, varvid företaget går i konkurs och betalaren vill ha tillbaka pengarna.  

 

Även avtals ogiltighet kan åberopas som grund för separationsrätt. Av ett rättsfall82 framgår att 

avtal utan giltighet kan föranleda separationsrätt eftersom äganderätten då stannat kvar hos den 

ursprungliga ägaren.83 

 

Parternas inbördes relation kan dessutom vara svår att reda ut och få grepp om. Det kan vara 

mödosamt att utröna gäldenärens rättsliga stöd för innehavet. Det kan i vissa fall vara 

komplicerat att veta om ägaren har bättre rätt, exempelvis om det är oklart huruvida det råder 

ett kommissionsförhållande eller inte. Det kan t.ex. vara svårt att veta om 

kommissionsförhållande råder om ägaren A har ett konsignationslager hos återförsäljaren B 

som återförsäljaren får sälja ur till sina kunder. 

 

Det kan även vara besvärligt att veta om det rör sig om leasing eller kreditförsäljning. I NJA 

2009 s 79 berördes frågan om separationsrätt då kontrahenterna lagt upp sin relation som ett 

leasingförhållande med fri förfoganderätt. HD fick ta ställning till om det rörde sig om verklig 

leasing eller snarare var kreditförsäljning. Anspråkshavaren fick i fallet anses ha separationsrätt 

med anledning av att verklig leasing kunde fastställas.84 Fri förfoganderätt medgiven i 

mottagarens intresse utesluter normalt separationsrätt, med reservation för hyra (eller leasing) 

och saklån där avsikten är att samma sak ska lämnas tillbaka. 85  

 

Oavsett om partsrelationen bygger på avtal eller inte är det viktigt att A:s anspråk på egendom 

som finns hos B utvärderas och fastställs för att på det viset utröna vilken sakrättslig verkan 

rättsförhållandet får. Den sakrättsliga följden utgår således från en obligationsrättslig analys av 

partsförhållandet genom t.ex. avtalstolkning, utfyllnad eller klassificering för att fastställa 

avtalsparternas inbördes rättigheter. Analysen ska i stort sett göras oberoende av dess 

sakrättsliga effekter.  Detta är viktigt då det i första hand är ett rättsförhållande mellan två parter 

som ska preciseras till innehåll. Vad avtalet sedan får för sakrättsliga verkningar är en annan 

sak. Det vore felaktigt att börja med att konstatera att A borde få tillbaka egendom från B och 

först därefter försöka motivera varför.86 

 

3.2 Specialitetsprincipen 

 

3.2.1 Allmänt om specialitetsprincipen 

 

Äganderätt eller panträtt kan, i princip, bara avse individuellt bestämd egendom som går att 

identifiera hos innehavaren, vilket är innebörden av den så viktiga specialitetsprincipen. Denna 

rättsgrundsats87 lär finnas i de flesta rättssystem och är viktig då den ger en tekniskt skarp gräns 

mot ett område där äganderätt och panträtt någonstans på andra sidan gränsen inte kan 

föreligga.88 Principen är motiverad av hänsyn till säkerhet och ordning. Det är nödvändigt att 

det finns något som säger vad som innebär tillräcklig individualisering av egendomen när det 

                                                      
82 NJA 1995 s 162. 
83 Millqvist, Sakrättens grunder, s. 101-102. 
84 Millqvist, Sakrättens grunder, s. 103. 
85 Zetterström, Sakrättens fyra huvudfall, s. 62. 
86 Millqvist, Sakrättens grunder, s. 103. 
87 Jensen, 36 lektioner i sakrätt, s. 21. 
88 Håstad, Sakrätt avseende lös egendom, s. 152.  
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gäller äganderätt eller panträtt. Särskilt viktig lär principen vara vid äganderättsförbehåll då 

tvister om vad som kan omfattas av säkerhetsrätten annars lätt kan uppkomma.89 Trots att 

specialitetsprincipen innebär strikta krav när det gäller egendomens identitet är principen inte 

undantagslös.90 

 

Med rättsgrundsats avses en grundläggande och beständig princip utan angivna rättsföljder. När 

en rättsprincip aktualiseras kan dock rättsföljder knytas till den.91  

 

3.2.2 Individuellt bestämd egendom  

 

Anspråket ska avse ett individuellt bestämt föremål.92 Om A lämnar egendom till B och denne 

försätts i konkurs krävs att just den överlämnade egendomen finns kvar och kan identifieras för 

att separationsrätt ska föreligga.93 Identifikationskravet gäller oberoende av egendomens 

egenskaper och karaktär. Kravet om specialitet för att uppnå sakrättslig verkan gäller även om 

besittaren olovligen sammanblandat egendomen exempelvis genom avtalsbrott eller brottslig 

handling.94  

 

I vissa fall råder ingen osäkerhet om vilken egendom som avses, exempelvis i fallet ovan då en 

bil lämnades till en bilverkstad. Men att styrka identiteten på egendom av samma slag och art, 

så kallad fungibel egendom, såsom olja eller pengar, kan leda till bevissvårigheter. Det kan vara 

problematiskt att styrka vad i mängden som tillhör den som hävdar separationsrätt.95 För att 

underlätta i det fallet kan b.la. olja på lösvikt hållas avskild från egendom av samma slag.96  

Avseende pengar i form av en sedelbunt finns inget hinder för separationsrätt om den lämnas i 

förvar, och endast i förvar, hos någon under förutsättning att det är ostridigt att det är exakt 

samma sedelbunt. För att underlätta kan dessutom serienumren dokumenteras.97  

 

Som beskrivits ovan krävs i princip individuellt bestämd egendom för att uppnå separationsrätt. 

Frågan blir då huruvida separationsrätt föreligger när mottagaren inte är förpliktad att lämna 

tillbaka just den mottagna egendomen, utan anspråket istället gäller egendom av samma art och 

mängd så kallat generiskt bestämt anspråk. I det fallet kanske det inte alls rör sig om utlåning 

utan snarare försträckning.98 Det gäller att dra en gräns mellan utlåning och försträckning och 

uppmärksamma skillnaden i rättsverkan mellan dessa.99 Avtalstypen försträckning innebär att 

pengar eller saker ställs till t.ex. en kredittagares förfogande i kredittagarens eget intresse. 

Förvisso har kreditgivaren möjlighet att erhålla ränta för det utlånade men får i övrigt ingen del 

av kredittagarens vinst, vilket innebär att kreditgivaren inte är omedelbart beroende av att 

verksamheten går med vinst. Kredittagaren är även självständig eftersom han/hon har fri 

förfoganderätt över egendomen, dock med en förpliktelse om att lämna tillbaka egendom av 

samma art och mängd. Kreditgivare som försträckt egendom på det här sättet torde inte ha 

separationsrätt. Innebörden av att föremål av generiskt bestämd typ överlämnas i mottagarens 

                                                      
89 Jensen, 36 lektioner i sakrätt, s. 21. 
90 Millqvist, Sakrättens grunder, s. 106. 
91 https://www.alltomjuridik.se/ordlista/allmanna-rattsprinciper/. 
92 Håstad, Sakrätt avseende lös egendom, s. 152. 
93 Millqvist, Sakrättens grunder, s. 104. 
94 Millqvist, Sakrättens grunder, s. 105.  
95 Zetterström, Sakrättens fyra huvudfall, s. 18.  
96 Håstad, Sakrätt avseende lös egendom, s. 164.  
97 Millqvist, Sakrättens grunder, s. 105. 
98 Håstad, Sakrätt avseende lös egendom, s. 153. 
99 Millqvist, Sakrättens grunder, s. 104.  



 15 

intresse utesluter möjligheten till separationsrätt.100 Anledningen till att det inte föreligger 

separationsrätt till generiskt bestämda föremål är att specialitetsprincipen inte uppfylls.101 

Föremålet ska ju gå att peka ut.102 Generiskt bestämda föremål får istället bevakas genom en 

fordran. När någon har en fordran betyder det att anspråket avser generiskt bestämd 

egendom.103 Möjligheten till äganderätt och därmed separationsrätt försvinner om egendomen 

inte längre kan spåras i fysisk bemärkelse. Äganderätt går inte automatiskt över på annan 

egendom även om likvärdig egendom finns att tillgå. Äganderätten har i det fallet en viktig 

begränsning genom att endast kunna vara knuten till viss specifik egendom.104 

 

Vissa författare använder termen fungibel egendom som synonym för generiskt bestämd 

egendom. Den allmänna uppfattningen tycks dock vara att fungibel egendom avser egendom 

som saknar individuella kännetecken. En följd av det är att individuellt bestämd egendom kan 

avse fungibel egendom. Distinktionen mellan fungibel egendom och generiskt bestämd 

egendom har betydelse eftersom det inverkar på anspråkshavarens utsikt att få sakrättsligt 

skydd (separationsrätt).105 

 

För separationsrätt (äganderätt) har sagts att anspråket måste avse ett individuellt bestämt 

föremål. Detta gäller även panträtt och retentionsrätt. Det här är något som skiljer sig avsevärt 

från säkerhetsrätten företagshypotek, som inte behöver avse ett eller flera bestämda objekt. 

Istället utgörs säkerhetsobjektet av ett växlande säkerhetsunderlag som flyter in och ut i 

rörelsen.106 

 

3.2.3 Egendomen ska gå att identifiera 

 

Tredje delen av specialitetsprincipen gäller frågan om bibehållen identitet. Anspråkshavaren 

ska kunna identifiera precis det föremål som anspråket gäller.107 Identifikationen erbjuder i 

allmänhet inga tveksamheter när det gäller föremål som har individuella kännetecken, om dessa 

däremot saknas finns risk att separationsrätten går förlorad.108 Anspråkshavaren ska kunna peka 

ut och identifiera precis det föremål som avses. Om föremålet bytts ut för något som inträtt i 

dess ställe eller om föremålet sammanblandats med andra föremål går sakrätten förlorad.109  

 

Utgångspunkten är att A inte har någon separationsrätt om egendomen inte finns kvar hos B 

när separationskravet görs gällande. Den bättre rätt som A har går förlorad när egendomen inte 

finns i behåll. Om A lånar ut en bil till B och bilen senare inte finns i behåll (t.ex. att den stulits), 

kan inte A kräva en annan bil i utbyte från B:s konkursbo. A:s äganderätt (separationsrätt) 

nedsjunker istället till en fordringsrätt på ersättning i form av skadestånd. Med lite tur finns en 

stöldförsäkring som täcker skadeståndskravet, annars riktas kravet mot B varvid det blir en 

oprioriterad fordran i B:s konkurs.110  

 

                                                      
100 Håstad, Sakrätt avseende lös egendom, s. 153-154. 
101 Håstad, Sakrätt avseende lös egendom, s. 152. 
102 Zetterström, sakrättens fyra huvudfall s. 48.  
103 Håstad, Sakrätt avseende lös egendom, s. 25. 
104 Millqvist, Sakrättens grunder, s. 106. 
105 Håstad, Sakrätt avseende lös egendom, s. 24-26.  
106Håstad, Sakrätt avseende lös egendom, s. 28. 
107 Håstad, Sakrätt avseende lös egendom, s. 152. 
108 Håstad, Sakrätt avseende lös egendom, s. 164. 
109 Håstad, Sakrätt avseende lös egendom, s. 152. 
110 Millqvit, Sakrättens grunder, s. 106.  
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3.2.4 Undantag från krav om att egendomen ska gå att identifiera 

 

Som nämnts ska egendom gå att identifiera för att separationsrätt ska föreligga. Men 

specialitetsprincipens identitetskrav är inte undantagslöst, i viss utsträckning tillåts s.k. 

surrogation. Vid surrogation övergår separationsrätten (äganderätten) från det ursprungliga 

föremålet till ett nytt föremål som inträtt i dess ställe som ett surrogat. Stöd för detta undantag 

finns i både lagstiftning och rättspraxis och innebär att äganderättsanspråk kan göras gällande 

mot egendom som inte är den ursprungliga utan annan egendom. Surrogation kan tillämpas vid 

sammanblandad, sammanfogad och bearbetad egendom.111  

 

Sett ur historiskt perspektiv har synen på specialitetsprincipen förändrats. I 1734 års lag fanns 

en regel i 17:2 HB som ansågs innebära att separationsrätt inte kunde göras gällande i surrogat. 

Av regeln framgick att vid konkurs ur gäldenärens bo skulle uttas vad som hör annan till, såsom 

inlagsfä, stulet, rövat, lånt, och legt gods. Var det förvandlat och ej i behåll hänvisades ägaren 

till att bevaka en skadeståndsfordran istället.  

 

Detta förändrades dock i 1921 års konkurslag som föreskrev möjlighet till surrogation i form 

av betalning som skulle träda som surrogat för den egendom som gäldenären avyttrat. I motiven 

uttalades att det skulle vara orättfärdigt att inte ge ägaren separationsrätt eftersom borgenärerna 

då skulle gynnas på ägarens bekostnad.112  

 

Från att ha varit en tillsynes fast princip är specialitetsprincipen idag något uppluckrad, bland 

annat på grund av de ställningstagande Högsta domstolen tagit i rättspraxis113 Det är en 

rättsutveckling som är gynnande för separatisterna (anspråkshavarna).114 

 

3.2.5 Exempel på surrogation 

  

Ett exempel på vad som faktiskt utgör surrogation är rätten till försäkringsersättning som 

regleras i Försäkringsavtalslagen (2005:104). Försäkringsersättning vid egendomsskada utgör 

surrogat för egendomen. Det är i huvudsak ägaren som åtnjuter ersättning från 

försäkringsbolaget även om egendomen vid skadetillfället fanns i någon annans besittning. 

Lagstiftningen på försäkringsområdet medför dock ersättning även i de fall det finns kollisioner 

med försäkringstagarens borgenärer. 

 

En annan bestämmelse av mera allmän typ är KonkL 7 kap. 23 § 2 st. som ger rätt för ägaren 

till egendom som funnits i konkursgäldenärens hand men som denne strax innan sålt före 

konkursutbrottet, att antingen få redovisning för försäljningen av konkursförvaltare, om 

betalning inkommer till konkursboet, eller själv göra kravet om betalning gällande mot köparen. 

Bestämmelsen motiveras av rättviseskäl och innebär separationsrätt till surrogatet. Utan den 

här regeln skulle ägaren fått nöja sig med en oprioriterad fordran vilket i allmänhet brukar 

innebära avsaknad av både egendom och betalning. Att lägga märke till när det gäller den här 

regeln är att surrogationsrätten endast sträcker sig till köpeskillingsfordran och inte till en redan 

före konkursutbrottet betald köpeskilling.  

 

En lite speciell lagregel, JB 9 kap. 35 §, ger i vissa särskilda fall äganderätt till kreatur och 

jordbruksredskap i arrendeförhållanden. Om en fastighetsägare lämnat egendom av denna typ 

                                                      
111 Millqvist, Sakrättens grunder, s. 106.  
112 Håstad, Sakrätt avseende lös egendom, s. 165.  
113 Zetterström, Sakrättens fyra huvudfall, s. 57. 
114 Jensen, 36 lektioner i sakrätt, s. 30. 



 17 

till begagnande på arrendestället blir ägaren automatiskt ägare till ersättningsredskap, boskap 

och avel.115  

 

3.2.6 Lag om redovisningsmedel  

 

En av de viktigare lagarna på området är Lag om redovisningsmedel (1944:181).116 Lagen är 

liten till omfattning och innehåller bara tre stycken utan paragrafer. Lagen medför lösningar 

som egentligen inte är förenliga med specialitetsprincipens ursprungliga innebörd. Förutom 

pengar är lagen även tillämplig på annan fungibel egendom.117 RVL ger möjligheter till 

surrogation både vid sammanblandning och omvandling och vidgar därmed möjligheterna till 

separationsrätt.118  

 

Lagen tar sikte på fall där ett ombud av något slag (en mellanhand) tar emot betalning från 

tredjeman men för en huvudmans räkning med uppdrag att vidarebefordra summan till 

huvudmannen, eller omvänt att ombudet förfogar över medel som ska användas till inköp för 

uppdragsgivarens räkning tills denne vill ha tillbaka sina pengar.119 Med anledning av att 

specialitetsprincipen medför krav om identifierbar egendom blir situationen besvärlig för 

uppdragsgivaren i det här läget eftersom betalningar i sig är ganska identitetslösa. Håstad 

uttrycker sig så att pengar är superfungibel egendom.120 Dessutom försvåras situationen 

avsevärt av att pengarna från olika betalningar samlas till ett konto för att därifrån fördelas 

vidare. Det går knappast att spåra en betalning från källa till destination i och med att 

betalningssystemen inte är konstruerade på så sätt. Det är ju inget enskilt objekt som på något 

mystiskt sätt tar sig igenom betalningssystemen utan det är fråga om debet-och 

kreditregistreringar på flertalet konton. Ena kontots saldo ökar, det andra minskar.  

 

Man kan tänka sig att separationsrätt inte borde komma på tal ifråga om kontomedel i dessa 

sammanhang men det är faktiskt möjligt.121 Under vissa förutsättningar uppställda i RVL kan 

separationsrätt föreligga. Av RVL 1 och 2 st. framgår;  

 

”Vad den som mottagit medel för annan, med skyldighet att redovisa för dem, för sådant 

ändamål har innestående på räkning i bank eller annorledes håller avskilt skall vara förbehållet 

huvudmannen, såvitt beloppet avskilts utan dröjsmål. Samma lag vare i fråga om belopp som 

avskilts senare, om den redovisningsskyldige ej var på obestånd, när beloppet avskildes. 

 

Vad den redovisningsskyldige har omedelbart tillgängligt för att avskiljas vare ock förbehållet 

huvudmannen, såvitt dröjsmål med avskiljandet ej föreligger.” 

 

Detta avviker från många utländska rättssystem därför att anspråket inte avser individuellt 

bestämd egendom, men är fullt möjligt i svensk rätt. 122 

 

Vad som menas med att ta emot pengar med redovisningsskyldighet är omtvistat. Innebörden 

anses dock vara att de skrivna och oskrivna rättsregler som reglerar innehavarens relation till 

                                                      
115 Millqvist, Sakrättens grunder, s. 106-107. 
116 Millqvist, Sakrättens grunder, s. 106. 
117 Zetterström, Sakrättens fyra huvudfall, s. 64. 
118 Millqvist, Sakrättens grunder, s. 128. 
119 Håstad, Sakrätt avseende lös egendom, s. 155. Millqvist, Sakrättens grunder, s. 129. 
120 Zetterström, Sakrättens fyra huvudfall, s. 58. 
121 Millqvist, Sakrättens grunder, s. 129. 
122 Håstad, Sakrätt avseende lös egendom, s. 155- 156. 
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medlen ska innefatta skyldighet för innehavaren att behandla dem som ett främmande värde 

och kontinuerligt vara beredd att utbetala dessa till uppdragsgivaren. Dessa skrivna rättsregler 

finns i bland annat BrB, FML, KonkL och KomL, som uttryckligen innebär skyldighet att hålla 

medel avskilda. I fallet med oskriven rätt avses skyldighet till redovisning komma från 

dispositiva rättsförhållanden. Redovisningsskyldighet kan dock inte enbart tillskapas genom 

avtal eftersom fordringar då skulle kunna ombildas till separationsrättigheter. Av ett par HD 

avgöranden123 framgår att avtalade klausuler om redovisningsskyldighet måste understödjas av 

rättsregler för att föranleda redovisningsskyldighet.124 

 

I NJA 2009 s 500 avhandlades frågan om separationsrätt till kontomedel. Utgången i målet 

studeras närmare i ett avsnitt längre fram, dock ska en del uttalanden av principiell karaktär 

gällande RVL lyftas här. Domstolen förde ett resonemang om att även de som genom brottsliga 

handlingar, såsom stöld, frånhänt medel från ägaren kunde anses ha redovisningsskyldighet för 

dessa. I målet föll det dock på att tjuven troligen inte hade för avsikt att redovisa för medlen 

vilket innebar att separationsrätt inte kunde föreligga. 

 

HD:s resonemang var lite speciellt för att de dels tyckte att stöld eller häleri kunde leda till 

redovisningsskyldighet enligt RVL, dels att gäldenären måste ha som avsikt att redovisa medlen 

för borgenären för att separationsrätt skulle kunna föreligga. Domstolen menade att lagen hade 

krav på redovisningsändamål för att separationsrätt skulle kunna vara möjlig. Så trots att 

redovisningsskyldighet för stulna pengar kan föreligga så hjälper inte det eftersom tjuven också 

ska ha som avsikt att redovisa för dem. Vid den här typen av brottslighet lär dock aldrig tjuven 

vilja redovisa för medlen. Vidare uttalades att redovisningsändamål borde kunna föreligga även 

vid misstagstransaktioner i de fall betalningsmottagaren inser felet och avsätter beloppet på 

särskilt konto för att senare återföra det till betalaren. Skulle den som mottagit en felbetalning 

försättas i konkurs skulle betalaren ha separationsrätt under dessa förutsättningar. 125  

 

Det andra rekvisitet är kravet om avskiljande i RVL 1 st. Beloppet ska hållas avskilt från den 

redovisningsskyldiges egna pengar om möjlighet till separationsrätt ska föreligga för 

huvudmannen. Medlen ska kunna identifieras även om inte själva beloppet är identiskt med det 

mottagna.126 Gäldenären har således en skyldighet att hålla egendomen avskild.127 Med avskild 

förstås att egendomen ska kunna identifieras för ett bestämt redovisningsändamål. Pengar som 

stoppats i sockar har inte godtagits i praxis däremot har avskiljande genom bankkonto, 

bankkassett, kassaskrin, kassaskåp kuvert och deposition varit möjlig. Vidare måste avskiljande 

ske utan dröjsmål när gäldenären är insolvent. Vad som menas med rekvisitet ”utan dröjsmål”  

varierar mellan en till flera dagar beroende på situation.128 

 

I NJA 1994 s 506, det s.k. spannmålsfallet, prövades möjligheten till separationsrätt enligt RVL 

trots att spannmålet sammanblandats med lagerhållarens (en kvarn).   

 

Olika huvudmän hade lämnat spannmål till en depositarie som fick lov att sammanblanda 

egendomen. Spannmålen sammanblandades av praktiska skäl. HD fann att spannmålen endast 

sammanblandats i avgränsad del och att register förts över de olika inlagringarna. Vidare hade 

hela den egendomsmassa som de olika huvudmännen förvarat hos depositarien funnits kvar 

                                                      
123 NJA 1999 s 812 och NJA 2007 s 599. 
124 Millqvist, Sakrättens grunder, s. 132. 
125 Millqvist, Sakrättens grunder, s. 131.  
126 Millqvist, Sakrättens grunder, s. 132. 
127 Zetterström, Sakrättens fyra huvudfall, s. 64. 
128 Zetterström, Sakrättens fyra huvudfall, s. 65. 
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under hela lagringstiden. Högsta domstolen fann att spannmålen härigenom kunde identifieras 

vilket också innebar separationsrätt för huvudmännen. 129 

 

Efter spannmålsfallet har det dragits slutsatser om att en mindre sammanblandning inom en 

avgränsad egendomsmassa fortsatt skulle kunna leda till separationsrätt enligt RVL trots krav 

om avskiljande. HD uttalade dock i NJA 2009 s 500 att det inte är någon allmän princip, de 

ansåg att spannmålsfallet var alltför speciellt och avgjordes på  bevisfrågan.130 Det anges inte i 

domen vilka speciella omständigheter de menar. En författare gissar att nödvändig 

samförvaring vägde tungt och att den totala mängden spannmål aldrig understeg huvudmännens 

totala mängd.131 Domstolen godtog i 2009 års fall inte separationsrätt enligt RVL vid 

sammanblandning av kontomedel. 132 

 

Av RVL 1 st. 1 men. framgår att avskiljande ska ske utan dröjsmål. Enligt 2 men. kan 

avskiljande med separationsverkan även ske sedan dröjsmål inträtt om den 

redovisningsskyldige hela tiden är solvent. Det betyder att separationsrätt inte kan föreligga om 

den redovisningsskyldige väntar med att avskilja egendomen tills han/hon blir solvent. Det går 

därför inte att vänta med avskiljandet av exempelvis lathet.133  

 

Enligt RVL 2 st. har huvudmannen separationsrätt till medel som är omedelbart tillgängliga för 

avskiljande enligt 1 st. Med det åsyftas kontanter i kassa eller medel på bankkonto som 

omedelbart skulle kunna avskiljas. I ett fall förelåg separationsrätt till en postväxel som använts 

som delbetalning vid ett köp. Resten av betalningen som skett i kontanter var däremot inte 

möjlig att separera eftersom dessa sammanblandats och inte avskilts utan dröjsmål.  

 

Vidare ansågs i ett rättsfall separationsrätt för en dagskassa föreligga enligt 2 st. då 

innehavarens avsikt var att avskilja pengarna för huvudmannen dagen därpå.134  

 

Sammanfattningsvis kan konstateras att i det fall en mellanman, t.ex. en fastighetsmäklare som 

för en säljares räkning tar emot betalning från en bostadsförsäljning, följer regelverket som 

RVL tillhandahåller (dvs avskiljer egendomen) är säljaren skyddad från både köparens och 

mäklarens borgenärer trots att specialitet inte råder i pengarna.135 

 

3.2.7 Surrogation i rättspraxis 

 

Ovan finns en uppräkning av olika lagar som ger stöd för surrogation. Dock finns möjlighet till 

surrogation även utan direkt stöd i lag. I praxis finns några fall där HD prövat och medgett 

surrogation trots avsaknad av lagstöd.  

 

I NJA 1941 s 711 1. medgavs separationsrätt till en avbetalningssäljare som uppställt 

äganderättsförbehåll till en bil. Istället för avbetalningsgodset fick säljaren ersättning som 

surrogat när bilen rekvirerats för militära ändamål.  

 

                                                      
129 Zetterström, Sakrättens fyra huvudfall, s. 67-68. 
130 Millqvist, Sakrättens grunder, s. 133. 
131 Zetterström, Sakrättens fyra huvudfall, s. 71. 
132 Millqvist, Sakrättens grunder, s. 108. 
133 Millqvist, Sakrättens grunder, s. 136. 
134 Millqvist, Sakrättens grunder, s. 137. 
135 Millqvist, Sakrättens grunder, s. 129. 
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Även i NJA 1941 s 711 2. gavs separationsrätt till surrogat. En buss hade sålts med 

äganderättsförbehåll till en köpare. Sedan tog staten bussen av avbetalningsköparen och satte 

in ersättning för bussen på ett av köparens konton, som dock var spärrat tills vidare. Köparen 

överlät sedan fordringen till en bank. I HD konstaterades sedan att säljaren hade bättre rätt 

framför banken till medlen i den mån de behövdes för att täcka fordringen. Man tog fasta på att 

beloppet inte hade blandats upp med köparens övriga förmögenhet.  

 

Vidare fick i NJA 1989 s 781 en kommittent separationsrätt till en postväxel som inträtt i 

fordringens ställe.136  

 

Ett rättsfall av mindre gammalt datum är NJA 2009 s 500 där frågan var om separationsrätt vid 

utsökning kunde föreligga för den som frånhänts kontomedel genom brott. Målet har kommit 

på tal även i avsnittet om lagstadgade surrogationsmöjligheter. I rättsfallet uttalade Högsta 

domstolen att:  

 

”Ägarens separationsrätt kan efter allmänna sakrättsliga principer om surrogation utsträckas till 

att gälla egendom som trätt i stället för egendom som omfattats av separationsrätt. Äganderätten 

övergår då i surrogat. Surrogation förutsätter dels att det finns ett tydligt samband mellan den 

ursprungliga egendomen och den egendom som trätt i dess ställe, dels att surrogatet kan 

identifieras.” 

 

Personen M.J.M, som var inneboende hos S.D, hade genom internetbanköverföringar lyckats 

tömma S.D:s Nordeakonto på  115 000 kr när M.J.M och hennes familj varit bortresta. En del 

av dessa pengar hade satts in på ett eget konto som var tomt i övrigt. Sedan hade en del av dessa 

kontomedel förts över till ett annat konto som också var tomt. Vidare hade 56 830 kr slutligen 

överförts till ett tredje konto som var registrerat på ett kommanditbolag som förmedlade 

transaktioner från afrikaner till släktingar på Afrikas horn.  

 

Pengarna på det sista kontot, som då var totalt 95 000 kr, togs sedan i förvar av polis och 

åklagare som lyckats spåra dessa. Eftersom M.J.M hade skulder till staten, bland annat gamla 

skatteskulder, utmättes saldot för dessa skulder. S.D opponerade sig mot utmätningen och 

hävdade att pengarna var hennes. Hon yrkade separationsrätt framför utmätning. Både TR och 

HR ogillade hennes yrkande. 

 

S.D överklagade till Högsta domstolen och yrkade i första hand på upphävande av utmätningen 

medan skatteverket bestred detta. HD utgick från 4 kap 17 § UB i och med att egendomen inte 

kunde vara föremål för besittning. I annat fall hade UB 4 kap. 18-19 §§ kunnat tillämpas. De 

konstaterade att inget annat visats än att det endast rörde sig om S.D:s pengar fram till det sista 

kontot. På det sista kontot var dock saldot större än vad som kunde härröra från S.D. HD menade 

att pengarna gick att spåra i fysisk bemärkelse fram till det sista ledet av överföringarna. På 

grund av den bibehållna identiteten kunde separationsrätt genom surrogation tillerkännas S.D 

fram till det sista kontot. Dock ledde sammanblandningen på det sista kontot till att 

surrogationsmöjligheterna inte nådde längre. 

 

Det Högsta domstolen gjorde då var att undersöka om surrogation var möjlig inom ramen för 

RVL. De konstaterade då att RVL inte var tillämplig eftersom M.J.M inte haft som avsikt att 

avskilja pengarna för S.D:s räkning.137  

 

                                                      
136 Håstad, Sakrätt avseende lös egendom, s. 168. 
137 Millqvist, Sakrättens grunder, s. 108. 
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Efter att HD konstaterat att RVL inte gick att tillämpa formulerades istället en ny rättsregel som 

innebar undantag från specialitetsprincipen. Domstolen ändrade i och med detta HR:s dom och 

upphävde kronofogdemyndighetens beslut om utmätning.  

 

Majoriteten menade att brott är en omständighet som innebär att kravet om specialitet får vika 

till fördel för den som blivit bestulen.138 Det saknade betydelse om det rörde sig om stöld av 

sedlar eller en brottslig kontoöverföring. En förutsättning är dock att de tillgripna medlen ingår 

som delmängd av de medel ur vilka separation begärs. Härav ansågs följa att separationsrätten 

inte kan avse ett större belopp än de sammanblandade medlens lägsta summa vid tiden för 

sammanblandningen.139  

 

Även om målet var avgjort genom den nya rättsregeln tillade man också ett uttalande om att 

separationsrätt var möjlig om det hos gärningsmannen mycket kort tid efter den brottsliga 

gärningen påträffas fungibel egendom av samma slag som den tillgripna. Detta oberoende av 

om egendomen är avgränsad från gärningsmannens övriga egendom. 140  

 

En författare menar att de slutsatser som kan dras av fallet är att den borgenär som frånhänts 

egendom genom brott kan ha separationsrätt till annan egendom som gäldenären har förvärvat 

i utbyte mot den frånhända egendomen och att flera utbyten av egendomen kan ske utan att 

separationsrätten går förlorad. 141 

 

Det finns ytterligare ett fall, NJA 2014 s 935, om rätten till pengar på ett bankkonto. Bolaget P 

hade ansökt om verkställighet av en skiljedom mot bolaget F:s konkursbo. Genom skiljedomen 

hade F förpliktats att utge en summa till P. Sedan P ansökt om verkställighet av skiljedomen 

utmättes två kontofordringar. Kontona hade öppnats av konkursförvaltaren i förvaltningsbyråns 

namn. Detta överklagades av F:s konkursbo som i första hand yrkade att konkursboet endast 

hade en redovisningsfordran och inte inlåningsfordringar hos banken, varför de utmätta 

fordringarna inte tillkom boet utan byrån. I andra hand yrkades att utmätningen av fordringarna 

kunde ske endast med förbehåll för byråns kvittningsrätt. 

 

HD fann att saldot tillhörde konkursboet trots att kontot stod i förvaltarens namn. Domstolen 

påpekade med hänvisning till NJA 2009 s 500 p. 8 att om pengar sätts in på ett tomt konto i 

annans namn än ägarens så övergår äganderätten till kontofordringen genom surrogation.142 

Överklagandet avslogs därför även i Högsta instans. Håstad har år 2017 kommenterat rättsfallet 

med viss kritik bl.a. gällande synen på kvittningsrätt och separationsrätt, i artikeln 

Rättsdogmatik in absurdum.143  

 

 

 

 

 

                                                      
138 Zetterström, Sakrättens fyra huvudfall, s. 71. 
139 Millqvist, Sakrättens grunder, s. 108. 
140 Zackariasson, Borgenärsskydd och specialitet, s. 650. 
141 Zackariasson, Borgenärskydd och specialitet, s. 651. 
142 Millqvist, Sakrättens grunder, s. 108. 
143 SvJT 2017 s. 935 ff.  
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3.3 Specialitetsprincipens inverkan på separationsrätt när äganderätten 

används som kreditsäkerhet 
 

3.3.1 Specialitetsproblem vid äganderättsförbehåll 

 

Det har under förhållandevis lång tid erkänts att ägaren kan uppställa förbehåll om äganderätt 

med sakrättslig verkan, vilket är naturligt eftersom en säljare normalt vill ha möjlighet att häva 

och ta tillbaka den sålda varan om betalning uteblir. Denna möjlighet har sin grund i synen på 

äganderätten. Det ligger i äganderättsbegreppets natur att ägaren har denna frihet och eftersom 

äganderätten är den bättre rätten i jämförelse med andra rättigheter så står den sig i 

tredjemanskonflikter om den används som säkerhet.144 

 

Ovan har specialitetsproblemen framförallt diskuterats med inriktning på lån, hyra, deposition 

och även brott. Motsvarande problem finns även när det gäller äganderättsförbehåll.145 

Specialitetsprincipen gäller även i dessa fall. Vidare är kraven för att åtnjuta separationsrätt 

högre då förbehållet måste ställas upp i samband med köpet.146 En följd av det är att det i 

efterhand inte går att göra ett äganderättsförbehåll gällande.147 Äganderättsförbehåll behöver 

inte ha någon särskild form.148  

 

Att förbehålla sig äganderätten på detta sätt har olika namn men rättsverkan är densamma.  

Begreppet återtaganderättsförbehåll används numera i lagstiftningen. Men det är möjligt att 

förbehållet också kan kallas äganderätts/hävningsförbehåll eller tyst panträtt.149 Syftet med ett 

äganderättsförbehåll är att bereda säljaren säkerhet vid betalnings ovilja. Rättsverkningarna är 

både obligations -och sakrättsliga. Vid betalnings ovilja kan säljaren ta tillbaka varan från 

köparen.150 Vid konkurs och utmätning har säljaren en särskild typ av separationsrätt 

(borgenärsskydd) som innebär att säljaren har rätt att få täckning för sin nettofordran, dvs det 

som finns kvar efter avbetalningarna, ur det värde som kan frigöras efter försäljning av 

objektet.151 

 

Som bekant kan äganderätt i allmänhet bara avse ett individuellt bestämt föremål 

(specialitetsprincipen). Följden av att objektet byts ut, sammanblandas, sammanfogas, överlåts, 

konsumeras eller på annat sätt förbrukas kan med vissa undantag innebära att 

äganderättsförbehåll blir ogiltiga.152  

 

3.3.2 Sammanfogande av lös egendom till fast egendom 

 

Det främsta exemplet på att separationsrätten kan gå förlorad för den som sålt egendom med 

äganderättsförbehåll är när lös egendom sammanfogas med fast egendom. 

 

                                                      
144 Millqvist, Sakrättens grunder, s. 113. 
145 Adlercreutz/Pfannerstill, Finansieringsformers rättsliga reglering, s. 79. 
146 Håstad, Sakrätt avseende lös egendom, s. 163.  
147 Adlercreutz/Pfannerstill, Finansieringsformers rättsliga reglering, s. 57-58. 
148 Håstad, Sakrätt avseende lös egendom, s. 185. 
149 Adlercreutz/Pfannerstill, Finansieringsformers rättsliga reglering, s. 57. 
150 Millqvist, Sakrättens grunder, s. 112. 
151 Millqvist, Sakrättens grunder, s. 114. 
152 Adlercreutz/Pfannerstill, Finansieringsformers rättsliga reglering, s. 78 – 79. Zetterström, Sakrättens fyra 

huvudfall, s. 77. 
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Vad som kan vara tillbehör till fast egendom framgår av JB 2 kap. 1-3 §§. Fastighetstillbehör 

enligt JB 2 kap. 1 § kan exempelvis vara byggnad eller ledning som anbragts för stadigvarande 

bruk. Med stadigvarande bruk avses den subjektiva viljan hos installatören.  

 

Byggnadstillbehör enligt JB 2 kap. 2 § kan exempelvis vara diskmaskin, tvättmaskin eller 

liknande som byggnaden blivit försedd med för stadigvarande bruk. Det ska finnas en 

funktionsgemenskap mellan byggnaden och föremålet.  

 

Industritillbehör regleras i JB 2 kap. 3 § och kan t.ex. vara maskiner och annan utrustning som 

är inrättade för industriell verksamhet.  

 

Enligt JB 2 kap. 4 § krävs dock att dessa föremål tillförs på vissa särskilda sätt för att 

egendomen ska bli tillbehör i JB:s bemärkelse.  Den lösa egendom som avses i JB 2 kap. 1-3 

§§  ska tillföras av fastighetsägaren, alternativt att både fastigheten och den lösa egendomen 

kommer i samma ägares hand.153  Infogar fastighetsägaren ett köpt föremål (belastat med 

äganderättsförbehåll) enligt JB 2 kap. 1-2 §§ på de sätt som anges i JB 2 kap. 4 § upphör 

förbehållet att gälla, förutom när det gäller industritillbehör som enligt JB 2 kap. 4 § kan 

fortsätta gälla så länge förbehållet är giltigt.154 

 

Även utan direkt lagstöd (2 kap. JB) kan lös egendom genom sammanfogande bli tillbehör till 

fast egendom. Detta genom principen om accession. Denna princip gäller både fast och lös 

egendom. Reglerna om accession är dock ingen allmän princip.155 I NJA 2002 s 561 hade G.A 

och hans syskon fått en utbyggnad i gåva av sina föräldrar. Föräldrarna hade bott i det av 

syskonen ägda huset. Tillförandet av utbyggnaden hade således inte skett av fastighetsägarna 

(vilket annars är ett krav för att lös egendom ska bli fast, om inte egendomen och fastigheten 

kommer i samma ägares hand156). Frågan i målet var om gåvoskatten skulle beräknas på lös 

egendom eller på taxeringsvärdet på fastigheten. Detta hade betydelse för syskonen eftersom 

att skatten skulle bli lägre om den beräknades på taxeringsvärdet. HD upphävde hovrättens dom 

och konstaterade att äganderätten till den lösa egendomen kan gå över till den som äger 

fastigheten om principen om accession är uppfylld. Domstolen menade att om det är praktiskt 

omöjligt att särskilja föremålet från byggnaden, t.ex. om en hyresgäst målar eller tapetserar. 

Eller om särskiljandet är förenat med stora praktiska svårigheter kan accession tillämpas i de 

fall där väsentlig värdeförstöring kan undvikas. Utgången i målet blev att skatten skulle 

beräknas på taxeringsvärdet eftersom principen i det här fallet kunde tillämpas. 

 

3.3.3 Sammanfogande av föremål till nytt löst föremål 

 

Rättsläget är mer oklart vad gäller sammanfogande av lösa föremål till ett nytt löst föremål.  

Det finns inga allmänna lagar på området och rättspraxis är omdiskuterad. De lagar som finns 

är Sjölagen (1994:1009) som innehåller regler om tillbehör till fartyg och Lagen om inskrivning 

av rätt till luftfartyg angående reservdelar till luftfartyg (1955:227). I fallet med 

sammanfogande av lösa föremål kan tänkas olika lösningar, i fråga om separationsrätten, 

beroende på hur fast sammanfogade föremålen är samt vilken värderelation som föreligger 

mellan de olika föremålen.157 Det finns en del rättsfall som belyser rättsläget. Samtliga rättsfall 

rör äganderättsförbehålls sakrättsliga verkan, däremot har frågan om giltigheten mellan 

                                                      
153 Zetterström, Sakrättens fyra huvudfall, s. 78. 
154 Håstad, Sakrätt avseende lös egendom, s. 187. 
155 Adlercreutz/Pfannerstill, Finansieringsformers rättsliga reglering, s. 81. 
156 se JB 2 kap 4 § 
157 Millqvist, Sakrättens grunder, s. 110. 
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parterna inte klarlagts av HD ännu.158 Det kan noteras att sammanfogande i rättspraxis 

mestadels rört frågan om äganderättsförbehåll medan äganderättsfrågan inte prövats i större 

utsträckning även om det förekommit.159  

 

I NJA 1934 s 234 prövades huruvida äganderättsförbehåll stod sig vid utmätning när en motor 

hade inmonterats i ett fartyg. Högsta domstolen ansåg i det fallet att motorn blivit beståndsdel 

av fartyget varmed förbehållet inte kunde göras sakrättsligt gällande. I NJA 1942 s 195 

användes en annan term nämligen att den blivit så förenad med fartyget. En förenande tanke 

bakom domsluten i rättsfallen är att lossbrytning av det sammanfogade skulle leda till 

värdeförstöring.160 

I NJA 1960 s 9 gick HD ett steg längre. Omständigheterna i målet var att både lastbilsdäck och 

en lastbil var köpta mot äganderättsförbehåll. Bilförsäljaren återtog lastbilen inklusive de nya 

däcken för att köparen inte betalat för bilen. Bilförsäljaren vägrade därefter att ersätta 

däcksförsäljaren. Vilket ledde till att tvisten fick lösas i domstol.  

I fallet underkände domstolen äganderättsförbehållet som ställts upp för däcken.  Majoriteten 

menade att däcken utgjorde en beståndsdel av huvudföremålet.161 Justitieråd Karlgren 

utvecklade sin mening med att en bil inte kan anses vara komplett utan däck, vilket tilldrog sig 

ganska stor uppmärksamhet då bildäck är enkla att ta loss.162 Vidare förklarade Karlgren de 

rättspolitiska skälen bakom domslutet. Han menade att även om ingen fysisk skada aktualiseras 

så finns ändå en risk för värdeförstöring genom frånskiljandet. Den funktionella och 

ekonomiska samhörigheten torde bli avgörande.163  

Det verkar som att däckfallet tycks ge en generell regel om att separationsrätt inte kan göras 

gällande till föremål som tydligt utgör tillbehör till ett annat även om det vore relativt enkelt att 

avskilja föremålet utan några större kostnader eller skador.164 Utgången i målet har kriterats 

som alltför långtgående. Vidare är domen ett exempel på att domstolarna var och kanske är 

restriktiva i synen på äganderättsförbehålls giltighet. Det verkar som att äganderättsförbehåll 

inte ska ges längre räckvidd än vad som är absolut nödvändigt. I fallet gällde förbehållet ett 

mindre föremål (däcken) som sammanfogades med ett större (bilen), oklart är dock vad som 

gäller om de sammanfogade objekten är lika stora. I doktrin har framförts att samäganderätt 

skulle kunna anses föreligga.165 Rättsfallet innebar minskad möjlighet till användning av 

äganderättsförbehåll.166 Av rättsfallen ovan kan dras slutsatsen att om sammanfogande leder 

till förlorad identitet så kan inte äganderättsförbehåll upprätthållas.167  

I ett lite nyare rättsfall NJA 2008 s 282 går HD en lite annan väg. Frågan var huruvida utlämnat 

stöldgods kunde utlämnas till ett försäkringsbolag.  M stöldanmälde sin båt till polisen varmed 

M:s försäkringsbolag sedan betalade ut försäkringsersättning till honom och övertog rätten till 

båten. Sedan förvärvade T och C båten. I samband med att T och C annonserade ut båten för 

                                                      
158 Adlercreutz/Pfannerstill, Finansieringsformers rättsliga reglering, s. 78. Boken är skriven 2010 så påståendet 

får tolkas med viss försiktighet. 
159 Jensen, 36 lektioner i sakrätt, s. 43.  
160 Zetterström, Sakrättens fyra huvudfall, s. 81. 
161 Adlercreutz/Pfannerstill, Finansieringsformers rättsliga reglering, s. 77. 
162 Zetterström, Sakrättens fyra huvudfall, s. 81. 
163 Adlercreutz/Pfannerstill, Finansieringsformers rättsliga reglering, s. 77. 
164 Millqvist, Sakrättens grunder, s. 110. 
165 Millqvist, Sakrättens grunder, s. 29. 
166 Adlercreutz/Pfannerstill, Finansieringsformers rättsliga reglering 77. 
167 Adlercreutz/Pfannerstill, Finansieringsformers rättsliga reglering, s. 79. 
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försäljning togs den i beslag av polisen med stöd av RB 27:6 eftersom M.K fann att den var 

identisk med hans tidigare stulna båt. T och C överklagade polisens beslut till T.R och yrkade 

att polismyndighetens beslut skulle upphävas. I andra hand yrkade de att försäkringsbolaget 

skulle utge ersättning för de förbättringsåtgärder som hade gjorts eller alternativt att egendomen 

skulle avlägsnas från båten, då den var mer värd nu än när de köpte den. Varken T.R eller H.R 

upphävde beslutet varmed målet gick vidare till Högsta instans.  

Det var ostridigt att T och C gjort ett godtrosförvärv. Frågan var om försäkringsbolaget trots 

det hade uppenbart bättre rätt till båten med stöd av vindikationsprincipen i GFL. Domstolen 

upphävde polisens beslut med motivering att försäkringsbolaget inte hade uppenbart (vilket är 

ett krav i RB 27:4) bättre rätt i form av äganderätt eftersom de inte krävt att få tillbaka båten 

inom sex månader (krav i RB 27:6) från att de fick eller borde fått kännedom om T och C:s 

innehav, samt att T och C hade retentionsrätt för de utlägg de haft. 

T och C hade i andra hand yrkat att få avlägsna vissa föremål från båten. Målet löstes dock på 

annan grund varmed lösbrytande av egendomen aldrig behövde prövas.168 Det kan dock utläsas 

att HD förespråkade en regel om att avskiljande kan ske om det inte innebär väsentlig skada på 

huvudföremålet.169  

Fallet gäller inte äganderättsförbehåll, men man kan tänka sig att rättsfallet ger uttryck för en 

mjukare linje även vad gäller äganderättsförbehåll.  

3.3.4 Sammanblandning 

I NJA 1959 s 590 ansågs smågrisar ha förlorat identiteten vid uppfödningen på grund av vikt 

och värdeökning. HD fann att förbehållet var fortsatt giltigt trots sammanblandningen. De tre 

avbetalningssäljarna fick separationsrätt till ett helt lager av obetalda smågrisar.170  

Om en med äganderättsförbehåll försåld vara byts ut mot en annan kan separationsrätt till 

surrogat vara möjlig. I NJA 1941 s 711 fick ägaren ersättning för statlig rekvisition. I NJA 1992 

s 414 fick ägaren separationsrätt till försäkringsersättning.171 

Trots det är den allmänna principen att identitetsförlust innebär att äganderättsförbehåll förlorar 

sin giltighet vid sammanblandning.172 I rättsfallet NJA 1976 s 251 underkände HD ett 

äganderättsförbehåll, vilket innebar att separationsrätt inte förelåg för säljaren. Målet gällde 

upprepade köp av sopcontainrar med olika kontrakt. Sopcontainrarna hade förlorat identiteten 

och det gick inte att avgöra vilken container som hörde till vilket avtal. Det belopp som 

köparens restskuld uppgick till gick inte att fastställa eller koppla till vilket avbetalningsköp det 

tillhörde eller hur restskulden fördelade sig mellan de olika köpen. Specialitetsprincipen ansågs 

inte vara uppfylld och därmed frånkändes förbehållet verkan.173  

                                                      
168 Zetterström, Sakrättens fyra huvudfall, s. 82. 
169 Millqvist, Sakrättens grunder, s. 110. 
170 Adlercreutz/Pfannerstill, Finansieringsformers rättsliga reglering, s. 79.  
171 Håstad, Sakrätt avseende lös egendom, s. 195. 
172 Adlercreutz/Pfannerstill, Finansieringsformers rättsliga reglering, s. 79. 
173 Adlercreutz/Pfannerstill, Finansieringsformers rättsliga reglering, a. 79-80. Håstad, Sakrätt avseende lös 

egendom, s. 194-195.  
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3.3.5 Andra ogiltighetsgrunder 

Om köparen överlåter, konsumerar eller på annat sätt förbrukar den egendom som 

äganderättsförbehållet gäller blir förbehållet ogiltigt. Den som sålt egendom med 

äganderättsförbehåll kan möjligen i vissa fall ha rätt till surrogat om överlåtelsen skett olovligt. 

Exempelvis kan surrogatet utgöras av en fordran hos tredjeman (dvs den nya köparen). 174 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                      
174 Zetterström, Sakrättens fyra huvudfall, s. 82.  
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4. Slutsatser och avslutande reflektioner 
 
Specialitetsprincipen har i rättsutvecklingen gått från att vara en fast och tydlig princip till att i 

gällande rätt vara av mera otydligt slag. I 1734 års Handelsbalk fanns en regel som i praktiken 

innebar att äganderätt bara kunde gälla i ett individuellt bestämt föremål. I det rådande rättsläget 

kan däremot, i vissa fall, äganderätt även gälla andra föremål. Praktiska behov och 

intresseavvägningar har fått gå före. Att märka är att principen både fått ge vika i lag och 

rättspraxis vilket kan tolkas som att både politiker och jurister velat åstadkomma en förändring. 

Utvecklingen är gynnande för separatisterna (anspråkshavarna) som genom rättsutvecklingen 

fått fler grunder för separationsrätt, medan det för borgenärerna omvänt torde vara 

missgynnande.  

 

Till en början kan konstateras att gränserna för äganderätten är förhållandevis tydliga i fall där 

äganderätten används som kreditsäkerhet. Vid sammanfogande med annan fast eller lös 

egendom upphör i regel äganderättsförbehåll att gälla. Detsamma gäller vid sammanblandad 

egendom. Man kan säga att specialitetskravet i detta fall är mer intakt. 

 

Mer komplicerat blir det när det gäller äganderätten i sig. Enligt lag och rättspraxis kan numera 

äganderätt i viss utsträckning övergå på annan egendom genom s.k. surrogation, alltså att 

äganderätten övergår till att gälla ett surrogat som inträtt i den ursprungliga egendomens ställe. 

Den viktigaste lagen är RVL som möjliggör separationsrätt för fungibel egendom som 

sammanblandats. Enligt den kan äganderätt till pengar och annan fungibel egendom föreligga 

trots att dessa inte är desamma som från början. För separationsrätt krävs att den som mottagit 

pengarna avskilt dessa. I spannmålsfallet har dock medgivits separationsrätt enligt RVL trots 

att spannmålen inte var avskilda i sin helhet. I ett senare rättsfall ansåg HD att fallet var alltför 

säreget för att kunna medföra en allmän princip. Man får nog ändå utgå från att avskiljande av 

hela den fungibla egendomen måste göras för att vara på säkra sidan vad gäller erhållande av 

separationsrätt enligt RVL.  

 

Även i rättspraxis har äganderätten utsträckts till att gälla annan egendom än den ursprungliga. 

I några äldre rättsfall har surrogation utan lagstöd tillåtits i vissa fall. Det prejudikat som tycks 

vara det viktigaste i dagsläget är NJA 2009 s 500. Där menade HD att brott är en omständighet 

som innebär att kravet om specialitet får vika vid sammanblandad fungibel egendom, dock 

under förutsättning att de tillgripna medlen ingår som delmängd av de medel ur vilka separation 

begärs. Det verkar som att det ska finnas ett tydligt samband mellan den ursprungliga 

egendomen och den som träder i dess ställe. 

 

Specialitetsprincipen har som tidigare nämnts fått ge vika både enligt lag och rättspraxis vilket 

innebär att det inte finns något generellt undantag. Det verkar istället vara den rådande 

situationen, från fall till fall, som avgör i vilken mån en viss surrogationsmöjlighet kan 

föreligga. Det finns alltså inget som i allmänhet säger när äganderätt till annan egendom än den 

ursprungliga är möjlig. Det vore, enligt min mening, lämpligt med en enhetligare reglering. Det 

är trots allt viktigt att inte i allt för hög grad frångå den ursprungliga tanken med 

specialitetsprincipen då det inte finns någon annan skarp gräns att stanna vid. Gränsen för 

äganderättens omfattning kan bli allt för luddig. Att ha separationsrätt till egendom som inte är 

individuellt bestämd kan dessutom bli tekniskt invecklat. Allt för många undantag kan vidare 

leda till att rättsläget blir svåröverskådlig, vilket kan ha negativ inverkan på rättssäkerheten. 

Det vore enklare med en fast princip utan lättnader vad gäller egendomens individuella prägel. 

Specialitetsprincipen diskuteras ofta i doktrinen som ett medel för att uppnå separationsrätt, 

man får trots det inte glömma bort att den också kan utgöra att hinder för separationsrätten och 
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därmed äganderätten. Lättnader av specialitetskravet kan på så vis utgöra en besvärande 

omständighet i fall där äganderätten till ett föremål är tvistig, i den bemärkelsen att äganderätt 

till ett föremål (genom separationsrätt) kan gå över på ett subjekt som egentligen inte är ägare 

till just det föremålet. 

 

Kanske kommer en ny princip i framtiden som träder i specialitetsprincipens ställe. Dagens 

rättsprinciper måste trots allt vara förenliga med den tids samhälle som vi lever i. En princip 

med alltför många lättnader blir i slutändan verkningslös. Idag formar HD rättsläget från fall 

till fall då de besitter den judiciella makten. Det vore kanske bra om de hade lite mer att rätta 

sig efter än en presumtivt verkningslös princip. 

 

Trots de negativa effekter som en urvattnad specialitetsprincip ger upphov till finns också 

positiva följder. Det kan vara så att möjligheten till surrogation mildrar effekterna av skimming 

och annan ekonomisk brottslighet genom en möjlighet att få tillbaka det som är stulet och 

sammanblandat vid konkurs och utmätning. Det faktum att äganderätten kan gå över på annan 

egendom vid exempelvis tillgreppsbrott kanske stärker äganderätten och kan verka preventivt 

mot stölder eftersom tjuven inte får lika stor nytta av stöldgodset vid exempelvis utmätning. 

Detta kanske var HD:s tanke vid genomförandet av den nya rättsregeln? 

 

Det har tidigare sagts att separationsrätt kräver individuellt bestämd egendom till skillnad från 

säkerhetsrätten företagshypotek där säkerhetsobjektet kan variera. Dessa tenderar trots det att 

närma sig varandra då separationsrätten i dagsläget inte nödvändigtvis behöver gälla viss 

bestämd egendom. 

 

Sammanfattningsvis kan sägas att specialitetsprincipen idag, precis som tidigare, innebär att 

äganderätt bara kan avse individuellt bestämd egendom som går att identifiera. Med undantag 

för de fall som enligt lag och rättspraxis innebär att äganderätt även kan gälla annan icke 

individuellt bestämd egendom. Något generellt undantag finns inte. Dessa undantag leder 

sammantaget till slutsatsen att principen inte är lika strikt som tidigare. Det är en rättsprincip i 

förändring som möjligen utvidgar gränserna för äganderätten. Där dörren tidigare varit stängd 

kan nu specialitetsprincipen tillämpas i fler fall.   
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