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Summary 

The doctrine of traditio or traditionsprincipen, is the principle meaning a 

buyer has to transfer the possession of an item he or she has bought from the 

seller to obtain protection against the seller‘s creditors. It has been an 

important part of the Swedish legal system for almost 100 years. When the 

doctrine of traditio first was established in practice, the doctrine demanded a 

physical transfer of the bought item to obtain protection against the seller’s 

creditors. Over the years, this demand shifted to mainly concern whether or 

not the seller had lost the legal ability to control or use the sold item. In the 

21st century, the Supreme Court has continued to further reduce the strict 

application of the doctrine of traditio. The legislature has also reduced the 

scope of the doctrine, primarily through the change in the Swedish Consumer 

Sales Act, KKL, as consumers now obtain protection against the seller’s 

creditors through the sales contract. This change was introduced in the early 

2000s. In 2015, a Swedish Government Official Report, SOU 2015:18, 

proposed that a general contractual principle should be introduced. This 

means that every buyer would receive protection against the seller’s creditors 

with the sales contract. 

 

The aim of this paper is to further broaden the perspective of these issues by 

investigating how the protection against the seller’s creditors is achieved in 

Denmark, where the contract of sales gives the buyer protection against the 

seller’s creditors. The debate in Sweden has primarily been focused to protect 

creditors against fraud from debtors, while in Denmark these are issues hardly 

mentioned in doctrine. 

 

The majority of legal scholars appears to be in favor of an abolition of the 

doctrine of traditio and instead introduce the sales contract as a protection 

against the seller’s creditors. This is also the conclusion of this paper. 
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Sammanfattning 

Traditionsprincipen innebär att överlåtarens rådighet eller besittning måste 

brytas för att en förvärvare ska uppnå sakrättsligt skydd gentemot 

överlåtarens borgenärer.  Traditionsprincipen har varit en viktig del av den 

svenska rättsordningen i nästan 100 år. Under första halvan av 1900-talet då 

traditionsprincipen förankrades i praxis krävde traditionsprincipen fysisk 

tradition för sakrättsligt skydd. Under åren skiftade HD:s fokus istället till 

besittningsförändring eller rådighetsavskärande. Under 2000-talet har HD 

fortsatt att ytterligare minska den stränga tillämpningen av 

traditionsprincipen. Även lagstiftaren har minskat traditionsprincipens 

tillämpningsområde. Detta främst genom införandet av en avtalsprincip för 

konsumenter, vilken infördes i början av 2000-talet. 2015 föreslogs det i SOU 

2015:18 att en generell avtalsprincip ska införas istället för den 

traditionsprincip som idag tillämpas.   

 

Förutom att redogöra för traditionsprincipens innebörd och tillämpning 

utreder uppsatsen även hur problematiken kring avtalsprincipen hanteras i 

Danmark, där den tillämpats länge. Problemformuleringen ser inte ut som i 

Sverige, där fokus främst legat på att förhindra borgenärsbedrägerier. I 

Danmark diskuteras knappt den sortens problematik.  

 

Den juridiska debatten i Sverige har kantats av en rad olika argument för och 

emot ett avskaffande av traditionsprincipen. De flesta författare verkar vara 

för ett införande av en generell avtalsprincip. Det är också slutsatsen som dras 

i denna uppsats.   
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Förkortningar 

HD  Högsta domstolen 

KKL  Konsumentköplag (1990:932) 
LkL Lag (1845:50 s. 1) om handel med lösören, som 

köparen låter i säljarens vård kvarbliva 

NJA  Nytt Juridiskt Arkiv 

Prop.  Proposition 

SOU  Statens Offentliga Utredningar 

U  Ugeskrift for Retsvæsen (äldre förkortning) 

UfR.  Ugeskrift for Retsvæsen 
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1 Inledning  

1.1 Allmänt 

Traditionsprincipen har länge varit en självklar del av den svenska sakrätten, 

men den har även orsakat debatt. Dess existens har på senare år varit 

ifrågasatt. Den har ansetts utgöra ett onödigt strängt verktyg av vissa och av 

andra som en nödvändighet för att skydda borgenärer mot olika typer av 

bedrägerier. 2015 kom SOU 2015:18 Lösöreköp och registerpant. 

Utredningens syfte var att utreda huruvida traditionsprincipen bör avskaffas 

eller inte. Kanske utgör utredningens förslag början på slutet för 

traditionsprincipen. 

 

1.2 Syfte 

Syftet med denna uppsats är att utreda fördelar och nackdelar med 

traditionsprincipen. Utöver detta syftar uppsatsen till att utreda huruvida en 

generell avtalsprincip vore en mer fördelaktig lösning rörande köp av lösöre.  

 

1.3 Frågeställningar 

Huvudfrågeställningen är:  

- Vilka möjliga konsekvenser skulle ett införande av avtalsprincipen 

enligt förslaget i SOU 2015:18 ha på den svenska rättstillämpningen?  

För att kunna besvara denna fråga följer några mindre frågeställningar: 

- Hur ser utredningens förslag ut? 

- Hur har traditionsprincipen utvecklats i Sverige och vad innebär den 

idag?  

- Hur tillämpas avtalsprincipen i Danmark respektive Sverige? 
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1.4 Avgränsning 

För att få en djupare förståelse kring traditionsprincipens funktion har fokus 

i denna uppsats lagts på situationer rörande köp av lösöre. Detta innebär att 

godtrosförvärv och pantsättning kommer att bortses ifrån. Vissa rättsfall som 

berör pantsättning kommer dock tas med då de är av intresse för ämnet 

tradition. Förutom en mindre komparativ utblick mot Danmark kommer ingen 

ytterligare komparativ jämförelse göras.  

 

1.5 Perspektiv och metod 

Frågeställningen kommer att utredas och besvaras utifrån ett 

rättsutvecklingsperspektiv. Uppsatsen är skriven med rättsdogmatisk metod 

med utgångspunkt i rättskälleläran.1 Uppsatsen innehåller vissa komparativa 

inslag, men den utgör inte en komparativ uppsats. 

 

1.6 Forskningsläge 

Det mest omfattande verket som behandlar traditionsprincipen är Göranssons 

avhandling från 1985. Utöver denna avhandling har flertalet artiklar och 

böcker skrivits som berör ämnet. I anknytning till SOU 2015:18 blev intresset 

återigen stort varpå en rad artiklar skrevs.  Bl.a. bad Svensk Juristtidning fyra 

författare, däribland f.d. justitierådet och utredaren Gregow, att skriva om 

traditionsprincipen från olika vinklar med anledning av tillsättandet av 

Lösöresköpskommittén 2013. 

 

                                                 

1 Peczenik (1995) s. 33.  
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1.7 Material 

Materialet består till stor del av de klassiska rättskällorna, d.v.s. lagar, praxis 

och doktrin. Sådant som inte ses som rättskällor har även använts för att ge 

vidare djup till uppsatsen. Artiklar med debatterande inslag har använts för 

att jämföra hur synen på traditionsprincipen respektive avtalsprincipen ser ut 

i doktrinen. De rättsfall som nämns har valts utefter deras relevans i 

traditionsprincipens utveckling. Håstads tillägg till NJA 2008 s. 684 som är 

av de lege feranda karaktär har använts för få en bredare syn på 

traditionsprincipen.. Myndighetsinformation från Kronofogdemyndigheten 

har även använts för att utreda hur mycket LkL tillämpas idag. SOU 2015:18 

utgör grunden för denna uppsats. I skrivande stund är den fortfarande ute på 

remiss, varpå remissinstansers svar ej har kunnat beaktas. Angående den 

danska rätten har främst en jämförande artikel om dansk och svensk sakrätt 

av Lindskoug använts, även Mortensens Indledning till Tingsretten har varit 

till stor nytta. 

 

1.8 Disposition  

I det andra kapitlet behandlas traditionsprincipens bakgrund, utformning och 

utveckling. I tredje kapitlet utreds avtalsprincipen och hur den tillämpas i 

Sverige och Danmark. Kapitel fyra kommer att behandla SOU 2015:18 och 

dess förslag. Därefter kommer den juridiska debatten kring avtalsprincipen 

och traditionsprincipen att behandlas i kapitel fem. Avslutningsvis kommer 

uppsatsens frågeställningar att besvaras i en analys. 
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2 Traditionsprincipen i 

Sverige 

2.1 Hur sakrättsligt skydd uppnås 

Vid köp av lösöre finns det idag två olika förfaranden för hur en förvärvare 

kan uppnå sakrättsligt skydd gentemot överlåtarens borgenärer. Det första är 

genom tradition, vilket kommer att beskrivas nedan och det andra genom 

registrering av köp av lösöre enligt reglerna i LkL.2 Har en köpare inte 

möjlighet att vid ett köp av lösöre tradera det som förvärvats direkt, kan 

köparen kungöra köpet enligt reglerna i LkL. I 1 § LkL stadgas att köpet ska 

kungöras i tidningen på orten där säljaren bor inom en vecka för att uppnå 

sakrättsligt skydd gentemot säljarens borgenärer. Registrering enligt reglerna 

i LkL har sedan länge använts sparsamt i Sverige.3 Trenden är tydlig, då 

endast 464 köp har registrerats på detta sätt sedan 2012 enligt 

Kronofogdemyndigheten.4  

 

2.2 Traditionsprincipen 

Tradition innebär att en besittningsförändring sker eller att rådigheten över en 

sak avskärs.5 Traditionsprincipen har använts inom flera olika rättsordningar 

sedan romarrikets tid. Tradere betyder just överlämna på latin.6 I Sverige har 

aldrig traditionsprincipen fastställts genom lagstiftning, utan principen har 

                                                 

2 Vargö (2013) s. 1051. 

3 Håstad (1982) s. 153. 

4 Siffrorna kommer ifrån e-mailkontakt med Kronofogdemyndigheten. 

5 Millqvist (2015) s. 130. 

6 Göransson (1985) s. 37. 
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tagits fram genom praxis. Den kan dock hänföras från en motsatsvis tolkning 

av LkL.7  

 

2.2.1 Traditionsprincipens historia 

I Sverige fastställdes traditionsprincipen i praxis under tidigt 1900-tal. Den 

infördes utan föregående riksdagsdebatter eller annan diskussion inom 

rättsvetenskapen.8 Göransson påstår i sin avhandling att det är i två rättsfall 

från 1925 som traditionsprincipen rörande köp av lösöre finner sin form.9 I 

NJA 1925 s. 130 såldes två ångvinschar, varpå överlåtaren åtog sig att förvara 

dessa kostnadsfritt tills dess att förvärvaren kunde hämta dem. Innan 

förvärvaren hann hämta vinscharna försattes överlåtaren i konkurs. Frågan 

uppstod då om förvärvaren hade uppnått sakrättsligt skydd gentemot 

överlåtarens borgenärer i och med köpet. HD konstaterade utan vidare 

motivering att eftersom vinscharna aldrig lämnat överlåtarens besittning och 

köpet inte registrerats enligt reglerna i LkL10, hade förvärvaren inte bättre rätt 

till vinscharna än övriga borgenärer. Förvärvet av vinscharna hade alltså inte 

uppnått sakrättsskydd gentemot överlåtarens borgenärer.11 HD kom till 

samma slutsats i NJA 1925 s. 453. I detta mål, som rörde separationsrätt till 

virke, hade virket stämplats å köparens vägnar, men detta ansågs inte räcka 

för att utgöra en besittningsövergång. Det köpta virket ansågs ej vara skyddat 

gentemot säljarens borgenärer. HD gick inte vidare in på varför 

traditionsprincipen gällde utan den tycks snarare ansetts vara självklar. 

Traditionsprincipen hade tillämpats tidigare men det var först vid dessa 

avgöranden som det konstateras att sakrättsskydd under inga omständigheter 

                                                 

7 Mellqvist (2010a) s. 572. 

8 Göransson (1985) s. 369. 

9 Ibid. s. 371 f. 

10 Dåvarande Lösöresköpsförordningen. 

11 NJA 1925 s. 130 (på s. 130).  
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kan uppnås endast genom ett avtal. Det skulle dröja 50 år tills HD återigen 

berörde frågan sakrätt rörande omsättningsköp.12 

 

2.2.2 Senare praxis 

I NJA 1975 s. 638 hade en köpare förvärvat en husvagn, registrerat den i sitt 

namn och i samband med överlåtelsen tagit en provtur.  Husvagnen lämnades 

därefter kvar hos säljaren för förvaring och vissa reparationer. Köparen och 

säljaren hade varsin nyckel. Köparen hade även låtit bekanta sova över i 

husvagnen. När säljaren sedan försattes i konkurs krävde dennes borgenärer 

en utmätning av husvagnen. Majoriteten i HD ansåg inte att tradition skett. 

Det ansågs inte vara tillräckligt tydligt att säljaren inte längre kunde förfoga 

över husvagnen.13 Detta uppfattades i doktrin som ett krav på att ett 

rådighetsavskärande måste ske i förhållande till säljaren för att sakrättsskydd 

ska kunna uppnås.14 Avskärandet skulle enligt HD ta sikte på om själva 

förfoganderätten kunde anses ha övergått eller inte.15 

 

I NJA 1996 s. 52 rörande pantsättning av ett fordringsbrev konstaterade HD 

att tradition tidigare krävde tre saker för att tradition skulle ansetts uppnådd. 

Det krävdes att pantsättaren avskurits från förfogandemöjlighet, att 

panthavaren erhållit förfogandemöjlighet samt att pantsättningen var synlig 

för tredje man. I domskälen konstateras dock att det i doktrin endast läggs 

tonvikt vid det förstnämnda. HD förklarade därefter att det enbart krävs att 

pantsättaren blir avskuren från sin förfogandemöjlighet för att tradition ska 

anses ha uppnåtts.16 NJA 1997 s. 660 berörde tradition av lös sak. I detta mål 

rörde det sig om en flytdocka som efter överlåtelsen kvarblivit i säljarens 

besittning. HD konstaterade att traditionsprincipen vid den här tidpunkten fått 

                                                 

12 Göransson (1985) s. 371 ff. 

13 NJA 1975 s. 638 (på s. 642). 

14 Lindskog (1991) s. 277. 

15 NJA 1975 s. 638 (på s. 642); jmf. Mellqvist (2010b) s. 231. 

16 NJA 1996 s. 52 (på s. 62). 
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motstå kritik från flera håll men att en ändring ej borde ske via praxis utan 

lagstiftningsvägen.17 Traditionsprincipen ansågs alltså vara en för viktig del 

av svensk rätt för att kunna åsidosättas i praxis. Köparen vann därför inte 

sakrättsligt skydd över flytdockan eftersom ingen tradition skett.18  

 

I NJA 2008 s. 684 överläts lösöre från ett företag via ett leasingföretag till ett 

av det överlåtande företagets dotterbolag. Lösöret återlämnades sedan till det 

överlåtande moderbolaget för reparation. Det överlåtande moderbolaget 

försattes sedan i konkurs. Relevant i målet var att den ende ägaren av det 

överlåtande moderbolaget även satt i styrelsen i dotterbolaget samt var dess 

firmatecknare. Frågan uppstod då huruvida moderbolaget avskurits från 

rådigheten över det överlåtna lösöret. HD konstaterade att om de ansvariga 

på dotterbolaget hade agerat ohederligt eller i syfte att gynna det överlåtande 

moderbolaget hade de varit både skadestånds- och straffrättsligt ansvariga. 

De straffrättsliga konsekvenserna ansågs alltså tillräckliga för att avskära 

moderbolagets rådighet över lösöret. I detta rättsfall skrev även justitierådet 

Håstad ett tillägg där han utförligt redogör traditionsprincipens syfte och 

relevans.19 Situationen i föregående fall påminner om den i NJA 2007 s. 413, 

som rörde panträtt, där HD konstaterade att det finns ett legitimt behov av 

inkråmsöverlåtelser inom koncerner. Även i målet från 2007 ansågs 

förvärvaren uppnått sakrättsligt skydd gentemot överlåtarens borgenärer. 20 I 

2007 års fall var pantsättare och panthavare samma person, då denne var 

firmatecknare i två företag. En pantsättning från det ena företaget till det andra 

hade gjorts och HD ansåg att rådigheten hade avskurits från pantsättaren 

eftersom personen var tvungen att agera i panthavarens intresse annars skulle 

denne riskera straffansvar.21  

                                                 

17 NJA 1997 s. 660 (på s. 666). 

18 NJA 1997 s. 660 (på s. 666). 

19 NJA 2008 s. 684 (på s. 691 ff ). 

20 Millqvist (2009) s. 116. 

21 NJA 2007 s. 413 (på s. 423). 
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2.2.3 Tradition idag 

Efter genomgång av praxis kan det konstateras att dagens traditionsprincip 

kräver att överlåtarens rådighet över lösöret avskärs. Något krav på att 

förvärvaren i sin tur ska få rådighet över lösöret finns ej ställt.22 Myrdal 

presenterar fyra olika tillvägagångsätt för rådighetsavskärande. Rådighet kan 

avskäras genom att överlåtaren inte längre har möjlighet att bruka lösöret eller 

genom att en överlåtare inte längre har den lagliga rätten att ta betalt för en 

fordran. Rådigheten kan även avskäras genom att en överlåtare inte längre har 

mottagandelegitimation, vilket innebär att överlåtaren ej kan hämta ut sak hos 

tredje man. Det sista alternativet till rådighetsavskärande är genom att uppnå 

omsättningsskydd, d.v.s. att förvärvaren är skyddad mot att överlåtaren säljer 

lösöret till någon annan.23  

 

Idag innebär traditionsprincipen inte att lösöret fysiskt måste överföras till 

köparens besittning. HD har slagit fast att en köpare ges fullgott sakrättsligt 

skydd om lösöret bara kommit ur säljarens besittning och att denne förlorat 

rådigheten över lösöret. Mellqvist kallar detta förfarande halvtradition.24 

Huruvida det är överlåtarens förfoganderätt eller möjlighet att förfoga över 

lösöret som avses vid halvtradition har inte blivit helt utrett i praxis. Enligt 

Mellqvist räcker det antagligen med att överlåtarens avskärs från 

förfogandemöjligheten.25  

                                                 

22 Mellqvist (2010a) s. 587. 

23 Myrdal (2013) s. 1078. 

24 Mellqvist (2010a) s. 587. 

25 Ibid. s. 587. 
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3 Avtalsprincipen 

3.1 Avtalsprincipen i Sverige  

Avtalsprincipen innebär att ett avtal är tillräckligt för att en förvärvare av 

lösöre ska inneha sakrättsligt skydd mot överlåtarens borgenärer.26 Trots en 

ordning där traditionsprincipen har givits företräde framför avtalsprincipen 

finns det tillfällen där avtalsprincipen har beretts förtur framför 

traditionsprincipen. I detta avsnitt följer en redogörelse för när 

avtalsprincipen tillämpas inom svensk rätt. 

 

3.1.1 Konsumentköp  

En konsuments köp av lösöre vinner sakrättsskydd gentemot säljarens 

borgenärer genom avtalet, vilket följer av 49 § KKL. Förslaget om ändring 

för konsumenter kom efter en utredning 1995 och innebar att konsumenten 

skulle ges skydd mot överlåtarens borgenärer genom avtalet. Utredningens 

lagförslag grundades bl.a. på att konsumenters kunskap rörande 

traditionsprincipen var närmast obefintlig.27 Ändringen i KKL trädde i kraft 

2002.28 Detta lagrum tillkom i syfte att skydda en svagare part, konsumenten, 

varför kravet på specialitet gällande icke-specificerat gods, s.k. genusgods, 

kan anses relativt lågt ställt.29  

 

                                                 

26 Håstad (1982) s. 147. 

27 SOU 1995:11 s. 141. 

28 Lag (SFS 2002:587) om ändring av konsumentköplagen (1990:932). 

29 Millqvist (2015) s. 147. 
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3.1.2 Exekutiv auktion  

Vid köp av lös sak på exekutiv auktion har HD slagit fast att köparen redan 

vid köpet vinner skydd mot den förre ägarens borgenärer. I NJA 1985 s. 159, 

såldes en mans lösöre vid exekutiv auktion. Köparen av den största delen av 

lösöret var mannens son. När sedan en ny utmätning utfördes hos mannen 

fanns de sålda föremålen kvar. Sonen kunde dock uppvisa ett låneavtal. HD 

konstaterade att det vore opraktiskt att kräva tradition vid exekutiva auktioner 

samt att de till sin karaktär av offentlig förrättning intar en särställning 

gentemot andra köp. HD gjorde därför avsteg från traditionsprincipen och 

konstaterade att sonen fått sakrättsligt skydd direkt vid köpet på auktionen, 

oavsett besittningsövergång. Föremålen kunde således inte utmätas.30 

 

3.1.3 Andelar i lösöre 

HD har gjort undantag från traditionsprincipen även vad gäller samägande av 

lösa saker. Det gäller dock inte alla situationer rörande andelar i lösöre. I NJA 

1987 s. 3 köpte B andelar i A:s häst, men eftersom ingen förändring i 

besittningen skedde fick B inte något sakrättsligt skydd gentemot A:s 

borgenärer. HD ansåg i detta fall att det krävdes en besittningsförändring med 

anledning av den höga risken för skenöverlåtelse. HD förde ett 

ändamålsmässigt resonemang, med syfte att förhindra skenöverlåtelser. Om 

en överlåtare av andelar i lösöre behåller ensambesittning över lösöret vinner 

således inte förvärvaren borgenärsskydd.31 

 

I NJA 1998 s. 545 hade en far genom gåvobrev gett bort ideella andelar i en 

båt han ägde till sin son. Ideell andel avser en abstrakt andel av egendomen.32 

De hade varsin nyckel och hade använt båten dels tillsammans och dels var 

för sig, både innan och efter gåvobrevens överlåtelse. Varvet där båten stod 

                                                 

30 NJA 1985 s. 159 (på s. 163). 

31 Millqvist (2010) s. 166 f. 

32 Gregow (2016) s. 31. 
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var informerade om att både fadern och sonen hade rätt till att använda båten 

ensamma. Båten ansågs vara i deras sambesittning. Fadern gick sedan i 

konkurs och båten blev föremål för utmätning. HD konstaterade att vid 

överlåtelse av ideell andel i lös sak uppstår skydd gentemot borgenärer i och 

med avtalet förutsatt att sambesittning redan föreligger.33 HD ansåg att en 

sträng tillämpning av traditionsprincipen skulle avsevärt försvåra överlåtelse 

av ideella andelar.34 

 

3.1.4 Märkning av virke  

Det finns sedan 1944 en lag rörande virkesmärkning35, där avverkat timmer 

som ännu ej traderats ges sakrättsligt skydd mot överlåtarens borgenärer 

förutsatt att det är märkt. Även andrahandsköpare vinner sakrättsligt skydd 

genom detta förfarande. Trots att den är relativt okänd utgör regeln en rättslig 

kompromiss mellan behovet av borgenärsskydd genom traditionskravet och 

timmerindustrins behov. Syftet med lagen är att skapa en praktisk möjlighet 

till skydd för timmerköpare och timmersäljare, vars verksamhet annars skulle 

komplicerats väsentligt. De möjligheter som fanns att tillgå på 1940-talet, 

ansågs försvårande för timmerindustrin.36 

 

3.2 Avtalsprincipen i Danmark 

I Danmark tillämpas avtalsprincipen sedan 1800-talet.37 Det problem som 

oftast diskuteras kring införandet av avtalsprincipen i Sverige – skenavtal och 

borgenärsbedrägerier – diskuteras inte i samma utsträckning i Danmark.38 Vid 

                                                 

33 NJA 1968 s. 545 (på s. 551); jfr Walin (2000) s. 42. 

34 NJA 1998 s. 545 (på s. 551). 

35 Lag (1944:302) om köpares rätt till märkt virke. 

36 Prop. 1944:201 s. 18 f. 

37 Lindskoug (2015) s. 194 ff. 

38 Ibid. s. 198. 
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införandet av avtalsprincipen uppstod den s.k. möbellånsepidemin. Möbler 

såldes utan att traderas och säljaren betalade en hyra som motsvarade ränta 

till köparen, i en slags förtäckt pantsträckning. Detta skedde i så stor 

utsträckning att en korrigering av hur vissa överlåtelser betraktades krävdes. 

Efter att olika regler skapades för köp för egen del och för köp som säkerhet 

försvann denna typ av konflikter.39 Oron för skenavtal, vilken enligt vissa 

utgör den största anledningen till att traditionsprincipen tillämpas i Sverige 

diskuteras knappt i dansk juridisk litteratur. Inte heller i praxis framstår risken 

för skenavtal som ett bekymmer inom den danska sakrätten. Det finns viss 

rättspraxis på området men dess begränsade omfång tyder på att risken för 

skenavtal inte utgör mer än ett problemområde i marginalen inom dansk 

sakrätt.40 UfR.1992.160. är ett fall som visar på den danska rättens 

pragmatiska syn på skenavtal. Där utmättes en familjefars bil eftersom denne 

inte hade uppfyllt sina åtaganden. Familjens tolvårige son betalade faderns 

återstående skuld på bilen med pengar han fått av sin farmor, varpå bilen 

kunde bli kvar hos familjen. Bilen byttes sedermera ut mot en ny. Ungefär ett 

år efter den första utmätningen försökte föräldrarnas borgenärer att få den nya 

bilen utmätt. Borgenärerna påstod att sonens köp av bilen var ett skenavtal 

och att avtalet därmed var ogiltigt. Landsretten, som kan likställas med 

svenska hovrätten, konstaterade att sonens förvärv av bilen var reellt och att 

det inte åtagits i syfte att kringgå borgenärernas rätt, utan syftade till att säkra 

familjens tillgång till bil. Familjen fick behålla bilen.41 

 

Om ett avtal framstår som ett skenavtal återvinns lösöret. Om avtalet istället 

kan anses vara legitimt har förvärvaren bättre rätt till lösöret än säljarens 

övriga borgenärer. För att kunna avgöra vem som har bäst rätt till något måste 

förvärvaren utföra vissa sikringsakter, vilket ungefär betyder 

säkerhetsåtgärder, för att skapa klarhet i vilken tidpunkt rättigheten 

                                                 

39 Lindskoug (2015) s. 194 f.  

40 Ibid. s. 202. 

41 Ibid. s. 200. 
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skapades.42 En typisk sikringsakt är att i officiella register registrera ett 

förvärv. Exempelvis ska förvärv av motorfordon registreras i den danska 

motsvarigheten till fordonsregistret, s.k. tingslysning.43 En siktringsakt kan 

också ske genom att lösöret individualiseras. Individualisering är inom dansk 

rätt likställt med avskiljande men termen används även som individualisering 

och specialisering av genusgods. Det finns olika teorier om hur ett 

individualiserande av lösöre ska ske, som också har fått olika utslag i praxis.  

Den äldsta teorin kallas normal individualisering. Enligt den sker 

individualisering vid ett avtal, utan att någon specifik åtgärd behöver vidtas 

av vare sig köpare eller säljare. Denna teori har mött kritik då den inte avskär 

säljaren från möjligheten att använda lösöret. Den betraktas även som orättvis 

då borgenärer tvingas respektera en individualisering som inte ens säljaren 

behöver respektera, då möjligheten till nyttjande kvarstår.44  

 

Den teori som inom doktrin istället anses vara den gällande kallas bindande 

individualisering. Bindande individualisering utgår från principen om att 

överlåtarens rätt att disponera lösöret ska förloras. Det har konstaterats att det 

finns fem möjliga tillvägagångsätt för att uppnå bindande individualisering. 

Det första sättet är genom att ingå ett avtal där det framgår att lösöret ska 

märkas, läggas åt sidan eller på annat vis åtskiljas samt att överlåtaren sedan 

uppfyller åtagandet. Det andra sättet är att överlåtaren tillsammans med, eller 

i närvaro av, förvärvaren avskiljer lösöret. Det tredje sättet är genom att 

överlåtaren har skickat iväg lösöret på transport till förvärvaren och risken 

därmed placerats hos förvärvaren. Det fjärde sättet är genom att överlåtaren 

ensidigt avskiljer lösöret och meddelar förvärvaren om att så skett. Det femte 

sättet att individualisera lösöre är att det mellan parterna eller i branschen 

finns ett handelsbruk eller en sedvana som stadgar att visst förfarande gäller.45  

 

                                                 

42 Lindskoug (2015) s. 189. 

43 Mortensen (2002) s. 346. 

44 Lindskoug (2015) s. 210. 

45 Mortensen (2002) s. 207. 
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Lagstiftning som bekräftar doktrinens syn på bindande individualisering 

saknas. Inte heller har praxis bekräftat att det är bindande individualisering 

som är gällande på rättsområdet. Det finns emellertid enstaka rättsfall där 

bindande individualisering har tillämpats. Rättsfall som tydligt tillämpar 

teorin om normal individualisering saknas däremot. I U 1926.213S hade en 

köpare köpt sju vagnar bensin som betalats i förskott. Köparen hann endast 

hämta fyra av dessa vagnar innan säljaren gick i konkurs. Frågan i målet var 

då huruvida den resterande bensinen, som fanns i en tank tillhörande tredje 

man, skulle tillfalla köparen eller säljarens borgenärer.46 Bensinen var alltså 

avskild hos tredje man och säljaren hade uppmanat köparen att hämta den. 

Detta var dock inte tillräckligt för att anses utgöra en bindande 

individualisering från säljaren. Säljaren ansågs fortfarande kunna förfoga 

över bensinen när den fanns hos tredje man. Därmed hade inte bindande 

individualisering uppnåtts och sakrättsligt skydd gentemot säljarens 

borgenärer förelåg inte.47  

 

I U 1953.328/2S skulle en köpare hämta nytillverkade oljetankar hos säljaren. 

Efter att säljaren gått i konkurs uppstod tvist om sju betalda oljetankar som 

fanns i säljarens besittning. Sex av tankarna var påmålade med köparens 

namn och den sjunde stod placerad intill de målade. Domstolen fann att 

överlåtaren individualiserat samtliga tankar. Detta hade skett genom en 

kombination av märkning och att tankarna legat avsides från övriga tankar. 

Även om säljaren hade möjlighet att måla om tankarna skulle en sådan 

handling ha varit rättsstridig då den genomförda individualisering då skulle 

upphävas. Individualisering var bindande och säljaren ansågs ej längre kunde 

råda över oljetankarna.48 Det finns endast ett fåtal danska rättsfall som berör 

bindande individualisering. Lindskoug drar lutsatsen att detta främst är ett 

teoretiskt problem, men som fungerar väl i praktiken.49 

                                                 

46 Lindskoug (2015) s. 213 ff. 

47 U 1926.213S (på s. 218). 

48 U 1953.328/2S (på s. 330); jfr Lindskoug (2015) s. 215. 

49 Lindskoug (2015) s. 217. 
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4 SOU 2015:18 

I direktivet från 2013 konstateras att behovet av förändring har påkallats av 

HD i ett flertal fall. I direktivet konstateras även att det krävs en utredning för 

att undersöka detta.50 

 

4.1 Utredningens förslag 

Kommitténs förslag, lag om rätt av köpt lösöre, har följande lydelse. 

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 

byte.51 

 

Utredningens förslag är alltså att införa en lag där en förvärvare av lösöre 

direkt vid avtalet ingående uppnår skydd gentemot överlåtarens borgenärer. 

Utredningens förslag innebär också att ett flertal lagar ska avskaffas bl.a. lag 

rörande virkesmärkning och LkL. I utredningen framställs flera olika 

argument som grund till förslaget om ett skifte till avtalsprincipen. 

Traditionsprincipen anses försvåra affärer för tillverkningsindustrin, där 

förskottsbetalning ofta är nödvändig. Ett annat argument som kommittén 

framför är att avtalsprincipen är mer vanligt förekommande internationellt. 

Eftersom traditionsprincipen tillämpas inom svensk sakrätt riskerar utländska 

köpare att inte uppnå det automatiska skydd de är vana vid att uppnå vid 

avtalets ingående. Detta kan således leda till att de kräver större ekonomiska 

säkerheter eller till och med väljer bort den svenska marknaden helt. En 

generell avtalsprincip anses därför kunna stärka svensk konkurrenskraft. 

                                                 

50 Direktiv 2013:28.  

51 SOU 2015:18 s. 15. 
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Vidare konstaterar utredningen att traditionsprincipen idag knappast behövs 

som skydd mot skenavtal. I dagens elektroniska samhälle lämnar ekonomiska 

transaktioner av större art alltid elektroniska spår efter sig. Detta gör det 

svårare för en gäldenär att bedra sina borgenärer genom att hävda att en sak 

är såld.52 Slutsatser dras även från avtalsprincipens införande i KKL. Denna 

ändring har inte lett till någon ökning av tvister och det finns ingenting idag 

som visar på att en allmän övergång till en avtalsprincip gällande 

omsättningsköp skulle leda till ett annorlunda resultat. Att se till Danmark där 

avtalsprincipen länge har tillämpats stärker denna tes. Antalet tvister gällande 

denna typ av problematik är lägre i Danmark än i Sverige. Huruvida det beror 

endast på avtalsprincipen eller om andra faktorer påverkar antalet tvister 

reflekterar inte utredningen närmare kring.53 

 

Själva lydelsen föreslås utgå från 49 § KKL. Det föreslås dessutom att 49 § 

KKL ska avskaffas och ersättas av en generell regel som gäller samtliga 

lösöreköp.54 Problematiken som finns kring genusgods föreslås lösas genom 

individualisering. Individualiseringen anses ej behöva detaljregleras utan 

endast de grundläggande förutsättningarna ska vara tydliga. Utredningen 

föreslår att det ska vara tillräckligt att individualiseringen är synlig utåt, vilket 

är vad som idag gäller för 49 § KKL. Det ska vara tillräckligt med en yttre 

manifestation, exempelvis genom märkning, anteckning i bokföringen eller 

med ett e-post meddelande. Detta är även något som säljaren ska kunna göra 

ensidigt. Något krav på köparens deltagande bör ej ställas.55 Dessutom 

konstaterar utredningen att det borde finnas en möjlighet för borgenärerna att 

återvinna sålt lösöre. En ny regel i konkurslagen föreslås därför, där lösöre 

som sålts högst tre månader innan konkurs och som avsevärt försämrat 

säljarens ekonomiska ställning ska kunna återvinnas.56 

                                                 

52 SOU 2015:18 s. 92 f. 

53 Ibid. s. 96. 

54 Ibid. s. 104. 

55 Ibid. s. 109. 

56 Ibid. s. 24. 
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4.2 Kritik  

Utredningskommittén har fått motta viss kritik rörande argumentationen i 

utredningen. Det har hävdats att hela utformningen av utredningen var sådan 

att det endast kunde sluta med att en avtalsprincip vore att föredra framför en 

traditionsprincip.57 Utredningen har även kritiserats för förenklingar av de 

rättsliga förhållandena i Europa. Avtalsprincipen är inte så dominerande som 

kommittén ger sken av. Norge, Tyskland och Holland är länder vars lösningar 

på sakrättsliga problem bygger på traditionsprincipen.58 Ingen alternativ 

lösning till avtalsprincipen presenteras heller i utredningen.59 I många länder 

tillämpas en dispositiv traditionsprincip, där parter kan avtala bort 

traditionskravet, något som inte alls nämns i utredningen.60 

 

                                                 

57 Andreasson, Faber m.fl. (2015) s.720. 

58 Ibid. s. 726 f. 

59 Ibid. s. 722 f. 

60 Ibid. s. 724. 
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5 Den juridiska debatten 

Traditionsprincipen anses utgöra en av de mest centrala principerna i svensk 

civilrätt.61 Traditionsprincipens vara eller inte vara är emellertid något som 

diskuterats under nästan hela 1900-talet. Under den senare delen av förra 

århundradet blev det vanligare bland framstående sakrättsjurister att öppet 

kritisera traditionsprincipen.  En av kritikerna mot traditionsprincipen är f.d. 

justitierådet Håstad. I och med NJA 2008 s. 684 där Håstad i ett tillägg 

noggrant analyserade traditionsprincipens historia och framtid i svensk rätt, 

ansåg somliga att Håstad var den som fick lagstiftaren att till slut tillsätta en 

utredning om traditionsprincipens avskaffande.62 I SOU 2015:18 förespråkas 

att traditionsprincipen frångås och att en avtalsprincip istället införs. HD har, 

som tidigare nämnts, påtalat att en sådan förändring är önskvärd men ansett 

att den bör ske lagstiftningsvägen istället för genom praxis.63 Nedan 

presenteras olika argument för och emot ett bevarande av traditionsprincipen. 

 

5.1 Skydd mot borgenärsbedrägeri 

Håstad hävdar i sitt utförliga tillägg från NJA 2008 s. 684 att det ursprungliga 

syftet med traditionsprincipen var att utåt visa att lösöret bytt ägare. På detta 

vis skulle svekfulla ageranden gentemot borgenärer undvikas, då gäldenärer 

fråntas möjligheten att försvåra exekutioner genom att hävda att lösöre 

överlåtits.64 Traditionskravet har det självuppfyllande ändamålet att agera 

avskärande för överlåtaren gentemot förvärvaren. I och med att det är en 

uppoffring för en överlåtare att avskäras från möjligheten att nyttja lösöret när 

                                                 

61 Millqvist (2015) s. 137. 

62 Mellqvist (2010a) s. 586 f. 

63 NJA 1997 s. 660. 

64 NJA 2008 s. 684 (tillägg s. 692). 
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det traderas så skyddar traditionsprincipen även mot skenavtal.65 Detta 

argument har stort stöd inom doktrinen. En tradering anses ge ett tydligt 

skydd för borgenärer mot att lösöre överlåts i olika skenavtal strax innan eller 

i nära anslutning till att en gäldenär ska utmätas. I och med att 

traditionsprincipen kräver en rådighetsförändring förhindrar den falska 

transaktioner, efterhandskonstruktioner och antedateringar som skulle 

missgynna vissa borgenärer.66  

 

Själva rådighetsavskärandet är en effekt som inte kan uppnås med hjälp av 

registrering enligt LkL. Vid en registrering kan överlåtaren fortfarande råda 

över lösöret och på så vis ställa till problem för förvärvare och borgenärer 

som inte kontrollerar registret. Detta kan exempelvis ske genom att 

överlåtaren säljer vidare en redan registrerad sak till en ovetande köpare.67 

Som juridiskt medel för att förhindra borgenärsbedrägerier anses 

traditionsprincipen vara alldeles för okänsligt. Traditionsprincipen betraktas 

som ett trubbigt instrument som slår mot alla, även de med goda intentioner, 

som vid ett köp inte traderat lösöret i enlighet med principen.68 Samtidigt 

finns det inga siffror som visar hur vanligt förekommande fenomen 

skentransaktioner är i sådana situationer.69 Bristen på underlag angående 

skentransaktioner har även uppmärksammats av Håstad.70 SOU 1995:11 

konstaterade att antalet utmätningar av lösöre minskat, varför också 

incitamentet till skenavtal och antedateringar antas minskat.71 Myrdal hävdar 

att det idag finns flera som påstår att traditionsprincipens enda kvarvarande 

syfte är att förhindra borgenärsbedrägerier.72 I SOU 1995:11 påstods 

emellertid att de skentransaktioner som traditionsprincipen ska stoppa sker 

                                                 

65 NJA 2008 s. 684 (tillägg s. 693). 

66 Vargö (2013) s. 1057. 

67 Håstad NJA 2008 (tillägg s. 693). 

68 Gregow (2013) s. 1069. 

69 Ibid. s. 1062. 

70 NJA 2008 s. 684 (tillägg s. 694). 

71 SOU 1995:11 s. 146. 

72 Myrdal (2013) s. 1076 f. 
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ändå eller inte alls, oberoende om traditionsprincipen tillämpas eller ej. Syftet 

med traditionsprincipen, att stoppa skenöverlåtelser, fungerar därför inte i 

verkligheten.73 HD har även i flera fall, bland andra ovan nämnda NJA 2008 

s. 684, släppt på tillämpningen av traditionsprincipen trots att det rört sig om 

s.k. avtal mellan närstående. Sådana avtal har i doktrin ansetts tillhöra 

kategorin högrisktransaktioner. Detta visar att HD tagit egna kliv från syftet 

att motverka borgenärsbedrägerier.74 

 

5.2 Skapar traditionsprincipen trygghet? 

Ett skifte till avtalsprincipen kommer oundvikligen att leda till nya frågor som 

kommer ta tid att besvara, vilket skapar osäkerhet i rättstillämpningen. En 

tydlighet och kontinuitet på rättsområdet håller nere antalet tvister och frågor 

som tvingas tas till domstol, vilket är positivt.75 I och med att HD genom 

praxis frångått det strikta kravet på besittningsförändring har betydelsen av 

många nackdelar med traditionsprincipen minskat. Den tillämpas inte lika 

strikt idag som den var när den infördes.76 Denna utveckling kan ses som en 

förädling av traditionsprincipen. I och med att samhället förändras kan även 

traditionsprincipen göra det och den kan således fortsatt vara aktuell. Rättslig 

tradition och stabilitet är inte att förringa. Efter många års tillämpning har 

traditionsprincipen blivit ett modernt verktyg som fungerar.77 Samtidigt finns 

det situationer där traditionsprincipen inte alls kan tillämpas. Ett exempel är 

besittningsövergångar mellan makar, eftersom det finns svårigheter att visa 

huruvida en tradition faktiskt har skett i sådana situationer.78 Trots att 

traditionsprincipen har haft en central roll i den svenska sakrätten är den 

                                                 

73 SOU 1995:11 s. 147. 

74 Myrdal (2013) s. 1085. 

75 Vargö (2013) s. 1052.  

76 Mellqvist (2010b) s. 235. 

77 Ibid. s. 240 f. 

78 Gregow (2013) s. 1062. 
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fortfarande i vissa avseenden oklar.79 Det kan påpekas att hur mycket 

traditionsprincipen än utvecklas och förfinas kommer den aldrig genom 

praxis eller lagstiftning kunna visa vad som fordras för att uppnå tradition i 

alla specifika gränsfall. Osäkerheter kring traditionsprincipen kommer 

förmodligen att finnas så länge den tillämpas.80 

 

5.3 Rättvisa för samtliga borgenärer?  

Många anser det orättvist att bli av med både lösöret och pengarna i 

situationer där överlåtaren blir insolvent och lösöret ej har traderats. Ett annat 

sätt att se på denna problematik är att beakta de övriga borgenärernas 

situation. Om en borgenär har betalat något i förskott men varan ännu ej är 

tillverkad får denna ut sin fordran enligt reglerna om förmånsrätt. Detsamma 

gäller den som gett ett lån för en investering, denne kommer ej få några pengar 

tillbaka. Den som köper bestämt lösöre skulle då enligt en avtalsprincip få 

förtur, vilket kan anses orättvist. Övriga borgenärer får sin fordran prioriterad 

enligt förmånsrättslagen medan den som köper bestämt lösöre får bättre rätt 

till lösöret genom avtalet. Den som har lånat ut pengar eller betalat för icke-

individualiserat genusgods får ingen särbehandling. Traditionsprincipen 

likabehandlar således samtliga borgenärer eftersom den inte sätter vissa typer 

av avtal före andra.81  

 

Det finns dock två sätt på vilket denna problematik kan beaktas. 

Traditionsprincipen kan också anses inte alls innebära likabehandling mellan 

samtliga borgenärer. När bestämt lösöre som betalats i förväg men ännu inte 

traderats, säljs på exekutiv auktion erhåller gäldenärens övriga borgenärer 

dubbel vinst. De övriga borgenärerna erhåller pengarna från betalningen för 

varan av den första köparen och sedan även pengarna för varan från 

                                                 

79 Gregow (2013) s. 1075. 

80 SOU 1995:11 s. 147. 

81 Vargö (2013) s. 1060. 
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auktionen. Den förste köparen får varken den köpta varan eller pengar 

tillbaka, ett resultat som också kan anses orättvist.82  

 

5.4 Övriga argument 

Det kan hävdas att traditionsprincipen aldrig har fått fäste i allmänhetens 

rättsmedvetande. Detta leder till att både företag och privatpersoner lider 

rättsförluster vid situationer där de inte haft möjlighet att hämta ut sin köpta 

vara direkt vid avtalsslutet och säljaren försatts i konkurs. Många medborgare 

kan anses vara ovetande om traditionsprincipen och dess innebörd. Den 

sortens problem anses dock till stor del vara löst i och med ändringen i KKL.83 

Att vissa inte vet vad traditionsprincipen innebär anses ibland som något 

positivt. Det hindrar bedragare som inte är särskilt insatta i traditionsprincipen 

från att utnyttja denna för att begå bedrägerier. Med en gällande avtalsprincip 

skulle de som ej haft möjlighet att kringgå traditionsprincipen ges större 

utrymme att agera oärligt gentemot borgenärer.84  

 

En avtalsprincip skulle däremot kunna leda till att köpare oftare skulle betala 

i förskott, då de uppnår sakrättsligt skydd redan vid avtalets ingående. Detta 

är vanligt förekommande i exempelvis tillverkningsindustrin.85 Precis som 

idag fanns det, när avtalsprincipen diskuterades för konsumenter, viss oro för 

att antalet mål rörande skenavtal och borgenärsbedrägerier skulle öka.86 Efter 

att avtalsprincipen infördes för konsumenter 2002 blev det dock aldrig någon 

anstormning av sådana mål. Det finns inget som talar för att situationen skulle 

                                                 

82 Göransson (1985) s. 654. 

83 Mellqvist (2010b) s. 240. 

84 Vargö (2013) s. 1056. 

85 Håstad (1982) s.149. 

86 SOU 1995:11 s. 149. 
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vara annorlunda om en generell avtalsprincip infördes.87 Detta har även 

beaktats i SOU 2015:18.88 

 

Samtidigt effektiviserar traditionsprincipen förfarandet vid utmätning. Det 

behöver ej prövas huruvida avtal som skett i nära anslutning till utmätning är 

uppriktiga, så länge en lös sak befinner sig i gäldenärens besittning.89 I 

utredningen rörande konsumentförhållanden konstaterade dåvarande 

justitieråd Gregow att traditionsprincipen endast blivit ett enkelt verktyg för 

att underlätta arbetet för kronofogdemyndigheten och konkursförvaltare.90  

 

                                                 

87 Gregow (2013) s. 1071. 

88 Se avsnitt 4.1. 

89 Vargö (2013) s. 1056. 

90 SOU 1995:11 s. 146. 
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6 Analys 

Den huvudsakliga frågeställningen för denna uppsats är vilka möjliga 

konsekvenser införandet av en avtalsprincip skulle ha för svensk rätt. För att 

kunna besvara den frågan har vissa deskriptiva frågor till stor del utretts i 

avhandlingen ovan. I denna analys kommer den huvudsakliga 

frågeställningen besvaras. 

 

Traditionsprincipen har en lång historia i svensk rätt. Den har varit en central 

del av sakrätten sedan 1900-talets början. Under åren har den dock utvecklats 

och omformats till en princip mer anpassad till dagens rättsläge. Huvudsyftet 

med traditionsprincipen har genom åren varit att förhindra 

borgenärsbedrägerier. Det påstods i SOU 1995:11 att traditionsprincipen inte 

längre uppfyller detta syfte. Inga siffror förefaller existera som skulle kunna 

visa huruvida en traditionsprincip är motiverad som skydd mot 

borgenärsbedrägerier eller inte. Det finns alltså inga belägg för eller emot 

påståendet att traditionsprincipen ger ett effektivt skydd. Om kritikerna har 

rätt framstår borgenärsbedrägerierna som skuggfigurer som används för att 

försvara en gammal rättsprincip. Samtidigt har HD:s utveckling av praxis lett 

till att traditionsprincipen fått åsidosättas till fördel för andra syften. På så vis 

har traditionsprincipen urholkats så att den inte längre förmår att uppfylla sitt 

huvudsakliga syfte; att skydda borgenärer mot bedrägerier. Ett äldre exempel 

finns i lagen rörande virkesmärkning där den viktiga timmernäringen gavs 

företräde istället för traditionsprincipen och dess skydd för borgenärer mot 

skenavtal. Tendenser till urholkningen kan även visas av bl.a. NJA 2008 s. 

684 och NJA 1998 s. 545, där ett andra syften – att inte försvåra 

inkråmsöverlåtelser respektive andelsöverlåtelser – har getts företräde 

framför traditionsprincipen.91 Dessa transaktioner har dessutom utförts 

mellan närstående, vilket borde tala för en sträng tillämpning av 

                                                 

91 Se avsnitt 2.2.2 och avsnitt 3.1. 
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traditionsprincipen eftersom de tillhör en s.k. högriskgrupp för bedrägerier. 

Argumentet att traditionsprincipen skyddar mot borgenärsbedrägerier blir 

svagare då andra intressen ofta har fått förtur och riskfaktorer förbisetts. Att 

traditionsprincipen på senare år inte tillämpats lika strängt visar att dess 

betydelse som borgenärsskydd minskat, vilket också konstaterats i 

utredningen. Det påpekas dessutom att alla transaktioner nästan alltid lämnar 

elektroniska spår efter sig idag, något som ytterligare talar för att 

traditionsprincipen börjar bli förlegad. F.d. justitierådet och utredaren 

Gregow är den som gått längst i sin kritik mot traditionsprincipen då han 

redan 1995 ansåg att traditionsprincipen helt förlorat förmågan att slå mot 

borgenärsbedrägerier. Övriga kritiker pekar främst på hur osmidig 

traditionsprincipen är som verktyg för sitt ändamål. Då dessa trender beaktas 

ihop kan det konstateras att traditionsprincipen är på väg att bli för gammal 

för sitt syfte.92   

 

I denna framställning presenteras även argument för att ett bevarande av 

traditionsprincipen är bra för den rättsliga stabiliteten. Att Danmark har ett 

betydligt mindre antal mål i högsta instans på rättsområdet kan tala för att 

avtalsprincipen skapar rättslig trygghet. I Sverige verkar traditionsprincipen 

däremot genom åren ha förföljts av osäkerheter. I vissa mål har ett 

underordnat syfte tillåtits företräde framför traditionsprincipen, som visades 

ovan. I andra fall har HD tillämpat traditionsprincipen fullt ut. Vad som varit 

gällande rätt i vissa specifika frågor har varit svårt att förutse innan HD utrett 

frågan. Det låga antalet mål i Danmark kan åtminstone utgöra en 

fingervisning av hur det skulle se ut i Sverige med en generell avtalsprincip 

för köp av lösöre, samtidigt som dansk praxis visar att synen på skenavtal är 

mycket mer pragmatisk i Danmark än i Sverige.93 Att avtalsprincipen länge 

har tillämpats i Danmark, beaktat tillsammans med det faktum att 

avtalsprincipen tillämpats i Sverige på flera rättsområden utan större problem, 

såsom vid konsumentköp och vid köp av timmer, visar att rättslig stabilitet 

                                                 

92 Se avsnitt 2.2 och 5.1.  

93 Se avsnitt 3.2. 
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går att uppnå med en avtalsprincip likväl som med traditionsprincipen. Det 

finns onekligen fördelar med en äldre välutvecklad regel med tillhörande 

praxis angående hur den ska tillämpas. I detta fall framstår dock mängden 

praxis snarare som ett symptom på att traditionsprincipen är, och länge har 

varit, svårtillämpad. Istället för rättslig trygghet har traditionsprincipen 

orsakat konflikter som möjligtvis inte hade uppstått om en avtalsprincip 

istället hade tillämpats. Frånvaron av sakrättsliga konflikter rörande märkning 

av timmer och konsumentköp visar att avtalsprincipen fungerat väl på dessa 

rättsområden. Det finns ingen anledning att tro annat än att avtalsprincipen 

skulle fungera lika bra vid en generell tillämpning av lösöreköp.  

 

Vidare har det påpekats av kritiker, både i samband med SOU 2015:18 och 

SOU 1995:11 års utredning, att traditionsprincipen inte är förankrad hos 

allmänheten. Denna problematik grundas i att det naturliga för de flesta torde 

vara att avtal ska hållas. Färre tycks dock veta om att så inte alltid är fallet när 

det kommer till borgenärsskydd vid omsättningsköp. Stora delar av denna 

problematik löstes i och med införandet av 49 § i KKL. Om kunskapen ansåg 

vara liten då, torde samma problem kvarstå rörande privatpersoner idag. Detta 

kan i sådana fall orsaka problem när privatpersoner överlåter och förvärvar 

lösöre sinsemellan. Kravet på tradition är lika högt ställt för enskilda personer 

som på företag. Problematiken med ovetskap kring traditionsprincipen för 

enskilda är alltså inte slutgiltigt löst. Okunskap om gällande rätt kan orsaka 

stora rättsförluster för den enskilde. Detta talar för ett avskaffande av 

traditionsprincipen. En generell avtalsprincip skulle bättre spegla det 

allmännas rättsmedvetande. Det finns dock vissa som inte ser detta som något 

negativt. Bl.a. Mellqvist påstår att traditionsprincipen skulle vara ett mer 

effektivt skydd mot borgenärsbedrägerier just därför att den hindrar 

gäldenärer, som inte vet om att traditionsprincipen finns, från att bedra sina 

borgenärer. Detta är problematiskt då det inte kan anses rättssäkert att 

motivera en rättsregel med att dess funktion bl.a. uppfylls av att allmänheten 

inte vet om att den finns. Det kan antas att syftet från början inte var att 
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traditionsprincipen skulle motiveras av att den var okänd för stora delar av 

allmänheten. 94 

 

Ett problem med utredningens förslag är att det utgår ifrån 49 § KKL. Denna 

föreslås tas bort och istället ska en generell avtalsprincip för omsättningsköp 

införas. Detta kan bli problematiskt då konsumenter anses vara mer 

skyddsvärda i rättsliga konflikter. Kraven på exempelvis individualisering 

och avskiljande kan antas vara relativt lågt ställda i konsumentavtal.95 

Möjligtvis kommer högre krav att behöva ställas på avtal mellan likvärdiga 

parter – detta kommer då att behöva regleras genom praxis. Att reglera något 

genom praxis är inte nödvändigtvis negativt utan öppnar möjligtvis upp för 

en flexibel och anpassad lagregel. Gällande denna problematik bör 

lagstiftaren se till de danska lösningarna kring bindande individualisering. De 

fem alternativen framstår som något mer omfattande än utredningens förslag. 

Då individualisering inte i någon större utsträckning orsakar tvister i Danmark 

vore det en god förebild att ta efter i det svenska rättsväsendet.96 

 

Vidare har utredningen fått motta kritik för att den inte utreder andra lösningar 

än avtalsprincipen och traditionsprincipen. Detta är nödvändigtvis inget 

negativt men precis som det konstateras i artikeln skriven av bl.a. Andreasson 

kan det finnas alternativ som ej utreds. Bl.a. nämns Norge endast i förbifarten 

utan någon mer djupgående utredning än ett konstaterande av att det norska 

sakrättsliga systemet skiljer sig från det svenska. Huruvida en lösning likt den 

som används i Norge hade passat i Sverige ger utredningen inget svar på. Av 

utredningen framstår det snarare som att avtalsprincipen och 

traditionsprincipen är de enda alternativ som finns, men så är uppenbarligen 

inte fallet. I artikeln omnämns en s.k. dispositiv traditionsprincip, vilket kan 

                                                 

94 Se avsnitt 5.4. 

95 Se avsnitt 3.1.1. 

96 Se avsnitt 3.2. 
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ses som en slags mellanväg. Det hade kunnat vara relevant för den fortsatta 

lagstiftningsprocessen om kommittén nyanserat fler lösningar.97   

 

Situationen idag verkar tillsynes vara såsom den var innan ändringen av KKL. 

De flesta verkar anse att en avtalsprincip behöver införas. Många kritiker till 

införandet av avtalsprincipen är oroade för ökade antal borgenärsbedrägerier 

och allmänheten vet inte ens att traditionsprincipen gäller. I SOU 2015:18 

påstår Lösöresköpskommittén att ett införskaffande av en avtalsprincip 

kommer att gynna svensk handel. En fullfjädrad analys av införandets 

ekonomiska effekter är ett ämne som skulle fylla en egen uppsats men det går 

likväl att konstatera att ett förenklat förfarande gällande sakrättsligt skydd 

torde kunna bidra till en utökad marknad för svenska företag. 

 

Möjliga konsekvenser av ett införande av avtalsprincipen kan således vara 

rättslig instabilitet, även om det framstår som mindre troligt. Troligtvis 

kommer inte någon drastisk förändring att märkas. Även om avskaffandet av 

traditionsprincipen har kantats av flertalet debattinlägg i såväl juridiska 

tidskrifter som i tillägg i HD:s domar, så kommer ett förpassande av 

traditionsprincipen till historieböckerna att passera gemene man obemärkt 

förbi. Traditionsprincipen anses idag fungera som ett effektivt 

exekutionsverktyg vilket betyder att processen vid exekution kommer ta 

längre tid för Kronofogdemyndigheten och andra inblandande om den 

avskaffas. Detta är den enda nackdelen som tydligt går att utröna som en 

konsekvens om traditionsprincipen ersätts med en generell avtalsprincip. Hur 

allvarlig effekten blir påverkas av Kronofogdemyndighetens möjligheter att 

omorganisera sig och ta fram nya sätt att arbeta.  

 

Avslutningsvis kan det utifrån kommitténs slutsats, att en avtalsprincip vore 

att föredra, konstateras att det inte är mycket i dagsläget som talar emot att 

kommitténs förslag blir verklighet. Med tanke på HD:s upprepade krav på 

förändring kommer troligtvis en generell avtalsprincip efter 

                                                 

97 Se avsnitt 4.2. 
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Lösöresköpskommitténs förslag införas i svensk rätt. Så vitt denna uppsats 

kan visa finns det mycket som talar för att en förändring till en generell 

avtalsprincip kommer ge positiva effekter för det svenska rättsväsendet. 
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