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Sammanfattning 

Sakrättsligt skydd i form av separationsrätt ger borgenären en rätt att 

undandra egendom från att ingå i en gäldenärs exekutionsunderlag. 

Den kan därför sägas ge innehavaren en starkare ställning än övriga 

borgenärer som tvingas konkurrera om de ofta knappa tillgångarna i 

konkursboet. Saknas separationsrätt är dessvärre chansen att få utdel-

ning väldigt små eftersom borgenären endast har en oprioriterad ford-

ran. 

 

Regler om hur sakrättsligt skydd kan erhållas till medel finns i redovis-

ningslagen (1944:181). Lagen kan sägas uppställa relativt långtgående 

krav för att sakrättsligt skydd ska etableras och upprätthållas. Därför 

har det, i både doktrin och praxis, utvecklats principer om i vilka fall 

separationsrätt till medel kan medges utanför lagens tillämpningsom-

råde. En av dessa situationer är när borgenärens medel sammanblan-

dats med gäldenärens egna medel.  

 

Praxis och doktrin är dessvärre flertydig och det saknas klara kriterier 

för när separationsrätt, trots sammanblandning, kan medges med stöd 

av allmänna sakrättsliga principer. Framför allt efter HD:s uttalanden i 

NJA 2009 s. 500. I domen fastställer nämligen HD att det inte föreligger 

någon generell princip om att sammanblandning med en avgränsad del 

av gäldenärens förmögenhet skulle leda till borgenärsskydd. En princip 

som tidigare praxis och uppfattningar i doktrin talat för. Istället anses 

huvudregeln vara att separationsrätten upphör om borgenärens egen-

dom sammanblandats med gäldenärens egendom av samma slag och 

detta även om den blandade mängden utgör en avgränsad del av gäl-

denärens förmögenhet. Från huvudregeln kan dock undantag tänkas 
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och ett av de undantag är när brottsligt åtkomna medel sammanblan-

dats med en avgränsad del av gärningsmannens egna medel.  

 

Rättsläget beträffande när det föreligger separationsrätt till borgenärens 

medel är därför väldigt oklart och förutsebarheten är begränsad. Vilka 

intressen som är särskilt skyddsvärda och vilka omständigheter som 

talar för separationsrätt kan man med bestämdhet inte uttala sig om. 

Endast i de fall där medel frånhänts någon genom brott kan vi med sä-

kerhet veta att specialitetskravet får vika till förmån för den bestulne.   

 

Separationsrätten, liksom andra sakrättsliga regler och principer, hand-

lar om vilken av rättighetshavarna som ska premieras. Det kan tyckas 

vara en otillfredsställande situation om borgenärens egendom används 

till betalning av gäldenärens skulder och borgenären får nöja sig med 

en värdelös fordran mot denne, men å andra sidan kan man fråga sig 

om det är motiverat att bevilja separationsrätt när sammanblandning 

har skett. En alltför långtgående separationsrätt kan lätt bli godtycklig 

och sätta förmånsrättsordningen ur spel. Av betydelse är därför att 

minska riskerna för att sammanblandning uppstår. Förslagsvis genom 

bättre tillsyn och fler regler.  

 

Osäkerheten vad gäller separationsrätt vid sammanblandade medel 

kvarstår dock och det behövs tydligare regler för vad som gäller. Beho-

vet av utredning och granskning på området är stort och i väntan på en 

eventuell lagstiftning eller en på annat sätt klarare och mer upplysande 

utgångspunkt från lagstiftarens sida, får domstolarna anses ha en plikt 

att klargöra rättsläget och göra det mer överskådligt.  
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1. Inledning 

1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med uppsatsen är att belysa de aktuella problem som föreligger 

när borgenärens penningmedel sammanblandats i gäldenärens besitt-

ning, samt att analysera de förutsättningar som krävs för att borgenären 

ska ha separationsrätt till dem. Avsikten med uppsatsen är även att 

diskutera vilka tänkbara lösningar man från samhällets sida bör vidta 

för att uppnå en preventiv effekt, det vill säga en diskussion kring al-

ternativa åtgärder som förhindrar att borgenärens ställning äventyras 

på det sätt den gör i dag.  

 

För att syftet med uppsatsen ska kunna uppnås kommer följande fråge-

ställningar att besvaras: 

 När föreligger separationsrätt till borgenärens penningmedel? 

 Spelar gäldenärens beteende någon roll för bedömningen? 

 Hur ser rättsläget ut i dag och vilken betydelse har praxis?  

 Vilka preventiva åtgärder behöver vidtas för att motverka ak-

tuella problem? 

 

1.2  Metod 

I uppsatsen används ett deskriptivt angreppssätt avseende beskrivning 

av relevant lagstiftning, praxis och doktrin. Vidare tillämpas en induk-

tiv metod beträffande analys, då jag utifrån befintlig empiri drar slut-

satser om kommande rättstillämpning. I min granskning av rättsläget 

används en rättsdogmatisk metod, då jag avser att studera lagtext samt 

kompletterande offentliga tryck, såväl doktrin som allmänna sakrätts-

liga principer. Slutligen innehåller uppsatsen ett normativt element, där 

jag efter bästa förmåga försöker ange mina egna synpunkter på hur 

problemen bör lösas. 
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1.3 Disposition 

Kapitel två ger en allmän bakgrund där jag går igenom förutsättningar-

na för separationsrätt i allmänhet, konsekvenserna av när separations-

rätt inte föreligger och relevanta regleringar.  

 

I kapitel tre finner läsaren en relativt utförlig genomgång av redovis-

ningslagen. Avsnittet behandlar lagens förutsättningar för att sakrätts-

ligt skydd ska etableras till medel och annan fungibel egendom.  

 

I Kapitel fyra presenteras de rättsfall där sammanblandning utanför 

området för RVL aktualiserats. Dessutom diskuteras och analyseras 

rättsfallen samt utvecklingen av rättspraxis i slutet av samtliga delav-

snitt.  

 

Kapitel fem utgör sedan en sammanfattad analys av rättsläget där pre-

senterad praxis diskuteras och analyseras något ytterligare. Vidare äg-

nas kapitlet åt att spekulera kring alternativa lösningar, de omständig-

heter som talar för separationsrätt, samt konsekvenserna av att separat-

ionsrätt inte medges.  

 

I kapitel sex applicerar jag rättsläget på ett aktuellt fall där samman-

blandningsproblematiken uppmärksammats. I avsnittet belyser jag fak-

torer som talar för och emot separationsrätt samt gör en egen bedöm-

ning av fallet.   

 

Vidare finner läsaren i kapitel sju ett avsnitt där jag diskuterar hur pro-

blemen bör lösas i form av tillsyn, lagar och andra alternativa åtgärder. 
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Slutligen skriver jag mina avslutande kommentarer i uppsatsens åt-

tonde och sista kapitel.  
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2.  Grundregler för separationsrätt 

2.1 Utgångspunkt 

I en situation där borgenären överlämnat egendom i gäldenärens be-

sittning och gäldenären sedermera försätts i konkurs aktualiseras de 

sakrättsliga principerna för separationsrätt. Intressekonflikt uppstår 

mellan borgenären, som hävdar separationsrätt ur gäldenärens kon-

kursbo, och gäldenärens övriga borgenärer som hävdar att egendomen 

ska ingå i konkursboet. För att kunna åberopa separationsrätt krävs att 

borgenären har en bibehållen äganderätt till egendomen. Vad ägande-

rättsbegreppet innebär är inte helt klart, men kan sägas innebära att 

något som innehas med äganderätt får disponeras hur som helst. Ex-

empelvis kan man med stöd i äganderätten köpa, sälja, upplåta eller 

pantsätta viss egendom, förutsatt att det står i enlighet med juridiskt 

bindande regler eller avtal. Bara i det fallet då äganderätt föreligger 

uppkommer en sakrättsligt skyddad rätt att undanta viss egendom från 

att ingå i det underlag som ska tilldelas övriga konkursborgenärer.  

Detta står även i överensstämmelse med reglerna i 3:3 KL och 4:17 UB 

där bara egendom som tillhör gäldenären får tas i anspråk vid utmätning 

eller konkurs. Trots detta innebär ett överlämnande av egendom i an-

nans besittning en sakrättslig risk och i många fall kan det vara svårt att 

bevisa att egendom som finns hos gäldenären tillhör någon annan. Sär-

skilt då det uppställs processuella regler i 4:18–19 UB där det stadgas att 

egendom som påträffas i gäldenärens besittning ska presumeras tillhöra 

honom till dess presumtionen bryts genom tillräcklig bevisning om an-

nans äganderätt. Samma regler lär även gälla beträffande konkurs.1  

 

 

                                                           
1 Millqvist, Göran, Sakrättens grunder, en lärobok i sakrättens grundläggande frågeställ-

ningar avseende lös egendom, Norstedts Juridik 2009, 5 uppl., s. 76. (Millqvist 1). 
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2.2  Specialitetsprincipen  

Utgångspunkten för separationsrätt till egendom som gäldenären har i 

sin besittning är att anspråket avser individuellt bestämd egendom samt 

att denna på något sätt kan identifieras.2 Med kravet på individualiserad 

egendom menar man i huvudfallet att den som lämnar över egendom 

till någon annan måste begära att få tillbaka precis detsamma. Om där-

emot överlämnaren accepterar att återfå vilken egendom som helst av 

viss art och mängd, det vill säga ett generiskt bestämt anspråk, anses 

överlämnaren inte kunna ha äganderätt och därmed inte heller någon 

separationsrätt.  

 

Med identifikation menas att överlämnaren måste kunna identifiera pre-

cis den egendom som anspråket avser. Om egendomen har bytts ut mot 

annan eller sammanblandats med andra likadana, så att den inte längre 

kan identifieras, är separationsrätten som huvudregel förlorad.3   

 

Förutsättningarna utgör tillsammans Specialitetsprincipen. Är principen 

inte uppfylld har borgenären ingen rätt till separation och han har då 

endast ett obligationsrättsligt anspråk mot gäldenären, det vill säga en 

oprioriterad fordran. Konsekvensen blir att borgenären tvingas konkur-

rera med övriga oprioriterad fordringsägare om de ofta knappa till-

gångarna i konkursboet.4 Specialitetsprincipens krav utgör därmed 

gränsen mellan separationsrätt och fordringsrätt och syftet med denna 

                                                           
2 Se Hessler, Henrik, Allmän sakrätt, om det förmögenhetsrättsliga tredjemansskyddets prin-

ciper, P.A. Nordstedt & Söner Förlag 1973, s. 3, Håstad, Torgny, Sakrätt avseende lös 

egendom, Norstedts Juridik 2000, s. 152, Millqvist 1, s. 78 samt Zackariasson, Laila, 

Borgenärsskydd och specialitet, Iustus förlag 2012, s. 31. 
3 Håstad, s. 152. 
4 Se 18 § FRL.  
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princip är att dra en gräns där äganderätten inte längre kan upprätthål-

las. 5  

 

2.3  Undantag från specialitetsprincipen 

Det finns vissa undantag och lättnader från specialitetsprincipen som 

möjliggör separationsrätt. För att undvika alltför orimliga resultat har 

skälighetssynpunkter och praktiska behov medfört att specialitetsprin-

cipen genombrutits eller anpassats inom flera rättsområden både ge-

nom lagstiftning och genom praxis.  

 

2.3.1  Fungibel egendom 

Som nämnts måste som huvudprincip anspråket dels avse individuellt 

bestämd egendom och dels måste denna egendom kunna identifieras. 

Ett undantag från individualiseringskravet är när det handlar om så 

kallad fungibel egendom – pengar, spannmål, olja etcetera.  I viss ut-

sträckning kan då separationsrätt föreligga trots att mottagaren inte 

behöver lämna tillbaka exakt samma sak. Anspråket kan i stället vara 

bestämt till viss art eller mängd, det vill säga ett generiskt bestämt an-

språk, men fortfarande avse samma typ av egendom.6 Ett exempel är 

penninglån om hundra kronor. Utgångspunkten är att parterna inte 

avsett att den som får hundrakronorssedeln ska återlämna exakt samma 

sedel till långivaren. Om anspråket avser hundra kronor och inte exakt 

samma sedel, handlar det om ett generiskt bestämt anspråk.  

 

En borgenärs rätt till separation för penningmedel som finns i gäldenä-

rens besittning bör alltså föreligga så länge beloppet inte sammanblan-

dats med andra medel. Med andra ord kan man säga att om borgenä-

                                                           
5 Millqvist 1, s. 78 och Zackariasson, s. 35.  
6 Håstad, s. 26. 
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rens medel från första början förvarats enskilt på ett särskilt konto är 

specialitetskravet uppfyllt för dessa och borgenären har rätt att separera 

beloppet ur konkursboet med stöd av sin äganderätt. 

 

Vidare är det av betydelse om mottagaren av fungibel egendom fått rätt 

att förfoga över dem i eget eller i motpartens intresse. Man måste alltså 

dra en gräns mellan anförtrodd egendom och försträckning. I försträck-

ningsfallen är ju avsikten att mottagaren ska använda det försträckta 

beloppet. Borgenären har då endast en fordran på en viss mängd fungi-

bel egendom. Typfallet av försträckning är kreditgivning, där pengar 

ställs till kredittagarens förfogande i dennes eget intresse. Kombinat-

ionen generiskt bestämt anspråk och överlämnande i mottagarens in-

tresse utesluter separationsrätt.7  

 

Talar man däremot om egendom som mottagits i huvudmannens in-

tresse är separationsrätt möjlig. Egendomen utgör då ett främmande 

värde som mottagaren inte får sätta i fara och separationsrätt bör före-

ligga, så länge den ursprungliga överlämnade egendomen eller dess 

surrogat kan identifieras.8  

 

2.3.2  Värdebestämt anspråk 

När det handlar om anförtrodda pengar kan det också beskrivas så att 

anspråket är värdebestämt. Ett värdebestämt anspråk kan endast anses 

mottaget för annan under speciella förhållanden.9 Så är fallet då den 

mottagna egendomen utgörs av svenska pengar, som alltid har samma 

värde i svenska kronor. Utgörs däremot den mottagna egendomen av 

                                                           
7 Håstad, s. 153 f. 
8 Håstad, s. 154 f.  
9 Håstad, s. 161 f och Zackariasson, s. 464 ff. 
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varor, utländsk valuta eller aktier måste borgenärens anspråk avse 

egendom av samma art och mängd som den mottagna egendomen för 

att erhålla separationsrätt. Skälet till detta verkar i princip vara att pla-

ceringen av förmånen och risken av det mottagnas värdeutveckling lig-

ger på gäldenären och inte borgenären. Som exempel har Håstad angett 

en situation där gäldenären mottar ett antal aktier till ett värde av en 

miljon kronor. Gäldenären är skyldig att vid anfordran återställa akti-

erna till samma värde, det vill säga en miljon kronor, men med rätt att 

själv förfoga över de mottagna aktierna. Här kan man se att borgenä-

rens anspråk avser samma art och värde som den mottagna egendo-

men, men potentiellt av annan mängd. Separationsrätt ska i detta fall 

inte medges.10 Borgenären kan i dessa fall inte anses som ägare till 

egendomen eftersom han endast nöjt sig med att få tillbaka ett visst 

värde, medan gäldenären har fått rätt att genom vidareförfoganden 

göra vinst motsvarande skillnaden mellan det bestämda värdet och 

marknadsvärdet. Då en svensk krona alltid har samma värde, mätt i 

svenska kronor medför det att endast ett anspråk i fråga om svenska 

pengar kan värdebestämmas, medan det i fråga om varor, utländsk va-

luta eller aktier måste art- och mängdbestämmas.  

 

2.3.3  Surrogation 

Enligt den sakrättsliga principen om surrogation kan en ägares separat-

ionsrätt utsträckas till att gälla egendom som trätt i stället för egendom 

som omfattats av separationsrätt. Kravet på identifikation behöver så-

ledes inte vara uppfyllt och äganderätten övergår istället i surrogatet.11 

Surrogation förutsätter dels att det finns ett tydligt samband mellan den 

                                                           
10 Håstad, s. 162. 
11 Se bland annat JB 9:35, ÄB 12:8 och KL 7:23 2 st. där rätt till surrogation är uttryckt i 

lag. 
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ursprungliga egendomen och den egendomen som trätt i dess ställe, 

dels att surrogatet kan identifieras.12 I NJA 1941 s. 711 I och II tillerkän-

des en säljare, som sålt egendom på avbetalning med återtagandeförbe-

håll, separationsrätt till pengar som trätt istället för den sålda egendo-

men. Rätt till surrogation uppmärksammades även i NJA 2009 s. 500 

där HD ansåg att en ursprunglig ägare till överförda bankmedel kan 

erkännas separationsrätt till ett surrogat i innehavarens behållning mot-

svarande det överförda beloppet så länge detta inte sammanlandats 

med innehavarens egna kontomedel. 

 

Enligt Lindskog är det även möjligt att det, utöver ovannämnda krav, 

även fordras att surrogatet till sin natur är sådant att surrogation fram-

står som motiverad.13 Skulle en gäldenär för anförtrodda pengar köpa 

en låda vin i stället för ett konstverk är det inte självklart att borgenären 

har separationsrätt till surrogatet.14 Att bevilja separationsrätt till en 

låda vin medför således inte att surrogation framstår som motiverad, 

medan ett konstverk som surrogat möjligtvis skulle ha gjort det. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
12 Håstad, s. 164 ff. Se även Millqvist 1, s.81 som menar att rättsläget är oklart i brist på 

utförlig rättspraxis och att surrogation utan uttryckligt stöd i lag endast bör accepteras 

när sambandet mellan den ursprungliga egendomen och surrogatet varit nära och 

tydligt. Jfr dock Walin, Gösta Separationsrätt, Stockholm 1975, s. 162 ff. som uttalat sig 

till förmån för en mer vidsträckt rätt till surrogation.  
13 Lindskog, Redovisningsmedel – sakrättslig identitet och några straffrättsliga ran-

danmärkningar, i festskrift till Suzanne Wennberg, 2009 s. 235 ff.  
14 JR Lindskogs tillägg i NJA 2009 s 500, s. 517.  
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3. Lagen om redovisningsmedel 

3.1  Utgångspunkt 

Som nämnts ovan orsakar det inte några egentliga sakrättsliga problem 

när penningmedel som finns i gäldenärens besittning uppfyller speciali-

tetsprincipen och hålls avskilda. Denna princip framgår numera även 

av första stycket i 1944 års lag om redovisningsmedel (RVL). Lagen 

medger även att en borgenär ska vara bibehållen sin äganderätt till re-

dovisningsmedel, trots att dessa i strikt mening inte hållits avskilda 

med bibehållen identitet hos gäldenären.15 Att mottagna penningmedel 

blandats samman så att specialitetsprincipens krav på individualisering 

inte uppfylls hindrar således inte att separationsrätt kan föreligga så 

länge lagens förutsättningar är uppfyllda. Förutom penningmedel kan 

lagen även tillämpas analogt på annan fungibel egendom.16  

 

”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 för-

behållet huvudmannen, såvitt beloppet avskilts utan dröjsmål. Samma lag vare i fråga 

om belopp som avskilts senare, om den redovisningsskyldige ej var på obestånd, när be-

loppet avskildes. 

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

behållet huvudmannen, såvitt dröjsmål med avskiljandet ej föreligger. 

Är bankräkning eller kassa avsedd för flera huvudmäns medel, njute de inbördes lika 

rätt, envar i förhållande till sin redovisningsfordran.” 

 

 

 

                                                           
15 Millqvist, Redovisningsskyldighet i senare rättspraxis. En skyldighet med komplikationer, 

Festskrift till Suzanne Wennberg, 2009, s. 256. (Millqvist 2). 
16 Se SOU 1943:24 s. 22, NJA II 1944 s. 405 och 410 samt NJA 1994 s. 506. 
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3.2  Mottagen för annan 

För att separationsrätt ska föreligga enligt lagen krävs att det är fråga 

om medel som mottagits för annan. Formuleringen att inneha ”medel 

för annan” innefattar alla situationer där pengar eller fungibel egendom 

finns i en persons hand som ett främmande värde eller för annans räk-

ning. Detta kan uppkomma direkt på grund av lag17, men också genom 

en situation där det framgår att en person mottagit medel för annans 

räkning som något slags ombud, mellanhand eller förvaltare. Skyldig-

heten kan även uppkomma genom en tillfällighet, exempelvis då betal-

ning skett till fel mottagare av misstag, eller på grund av brott såsom 

stöld eller häleri.18   

 

3.3  Redovisningsskyldighet 

En ytterligare förutsättning för RVL:s tillämplighet är att det är fråga 

om medel som mottagits för annan med redovisningsskyldighet. Vad 

denna skyldighet innebär är omdiskuterat och i viss mån osäkert. Enligt 

både förarbeten och praxis har redovisningsskyldighet ansetts föreligga 

då någon anförtros medel åt annan som ett främmande värde och som 

mottagaren inte får sätta i fara på ett sätt som motsvarar förutsättning-

arna för förskingringsansvar enligt 10 kap. 1 § brottsbalken.19 Detta be-

tyder dock inte att mottagaren hela tiden måste hålla medlen avskilda 

från sina egna. Skyldighet att hålla medlen avskilda är en separat fråga 

och är fristående i förhållande till redovisningsskyldigheten. En part 

kan vara redovisningsskyldig och motparten kan ha separationsrätt 

trots att den redovisningsskyldige inte har någon skyldighet att hålla 

redovisningsmedlen avskilda från sina egna. Om han inte håller dem 

                                                           
17 Exempelvis 8 kap. 4 § RB som avser advokats hantering av klientmedel.  
18 Millqvist 2, s. 257. 
19 Se bland annat SOU 1988: 63 s. 122, NJA II 1942 s. 433 f., NJA 2007 s. 599 samt 

Håstad, s. 157 och Millqvist 1, s. 95.  
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avskilda är det emellertid väsentligt att han håller sig solvent, alterna-

tivt ser till att avskilja medlen innan han blir insolvent.20  

 

3.4  Avskiljande 

Utöver de två föregående rekvisiten kräver lagen att beloppet i redo-

visningssyfte satts in på bankräkning eller på annat sätt hålls avskilt. 

Med det senare menas att beloppet ska hållas avskilt från den redovis-

ningsskyldiges egna tillgångar. I rättspraxis och i doktrin har det god-

tagits ett avskiljande i form av att pengar lagts i strumpor respektive 

kuvert.21 Tillräckligt avskiljande förutsätter också att medlen kan identi-

fieras som medel avsatta för redovisning till den aktuella huvudman-

nen.22  

 

3.5  Situationer som medför separationsrätt enligt RVL 

Lagen tillhandahåller olika situationer där separationsrätt inträder för 

borgenären och då denne har bibehållen äganderätt till de penningme-

del som innehas och sammanblandats med gäldenärens egen förmö-

genhet. En situation är då gäldenären mottagit medel, men avskilt dem 

utan dröjsmål. Innebörden av dröjsmålsrekvisitet ska avgöras efter om-

ständigheterna i det enskilda fallet och någon förbestämd tidsram finns 

inte.23 Här har HD däremot förklarat att det inte accepteras mer än 

några dagar (tre till fyra).24  

                                                           
20 Millqvist 2, s. 258. 
21 Se härom i NJA 1983 s. 109 och NJA 1987 s. 517 samt Walin, s. 110 ff. 
22 Se dep.chefen i prop. 1944: 81 s. 32; ”För att ett avskilt belopp skall vara skyddat, bör 

vidare i enlighet med förslaget krävas, att beloppet skall vara avsett för ett eller flera 

bestämda redovisningsändamål. Det är alltså icke tillfyllest, att en klumpsumma av-

skilts för blivande redovisningsskulder i allmänhet.”  
23 Prop. 1944:81 s. 34. 
24 Se NJA 1999 s 812 där HD uttalat att det med hänsyn till gäldenärens kommersiella 

karaktär och med beaktande av att separationsrätt till icke avskilda medel är ett rätts-

ligt undantag som bör ges en snäv tillämpning. Dröjsmål ansågs ha uppkommit med 
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Vad angår dröjsmålsrekvisitet är detta främst intressant eftersom ett 

avskiljande företaget av en insolvent gäldenär inom dröjsmålsfristen 

medför att sakrättsligt skydd etableras till förmån för borgenären. Om 

däremot avskiljande sker efter det att dröjsmål inträtt finns inget sådant 

skydd. 

 

Ett annat alternativ för separationsrätt är när gäldenären inte gör något 

alls åt beloppet, utan det ingår fullt ut i hans tillgångar, men han håller 

sig solvent och riskerar då aldrig värdet av borgenärens medel. Konse-

kvensen av detta är att en redovisningsskyldig person aldrig av be-

kvämlighetsskäl eller ekonomiska skäl kan vänta med avskiljandet till 

dess det blir nödvändigt för att inte pengarna ska tas i anspråk för hans 

egna skulder. Det går alltså inte att skapa separationsrätt till medel som 

gäldenären avskiljer först sedan han kommit på obestånd.25  

 

Vidare föreligger separationsrätt enligt RVL då medel finns omedelbart 

tillgängliga för att avskiljas och dröjsmål med avskiljandet inte föreligger. 

Enligt förarbetena motiveras detta tillägg utifrån skälighetsaspekter.26 

Om konkursen inträffar före det att gäldenären hunnit avskilja, men 

efter mottagandet vore det märkligt om en sådan tillfällighet skulle 

gynna övriga borgenärskollektiv genom att rättsordningen inte tiller-

känner borgenären separationsrätt. Vad som menas med omedelbart 

tillgängliga medel kan inte med bestämdhet anges, men man brukar 

här syfta på medel som kännetecknas av en hög likviditetsgrad såsom 

                                                                                                                                                         
avskiljandet när de inbetalats till gäldenären senare än fyra dagar före fristdagen. Se 

även NJA 1985 s. 836, NJA 1987 s. 18 samt NJA 1987 s. 517. 
25 Millqvist 1, s. 97.  
26 SOU 1943:24, s. 38 samt Walin, s. 124 
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kontanter i kassa eller medel på bank- eller postgiro.27 Ett exempel är 

NJA 1989 s. 768 där HD ansett att kontanter som hittats i gäldenärens 

bostad samt i hans plånbok varit omedelbart tillgängliga för att avskil-

jas för viss redovisningsskuld. 

 

Tredje och sista stycket i lagen innehåller en regel om samäganderätt. 

Om gäldenären sammanblandar flera av borgenärernas redovisnings-

medel ska dessa enligt RVL ha lika rätt till den totala behållningen. Med 

detta förstås att borgenärerna har samäganderätt till kontots behållning 

och regeln lär innebära att även en brist orsakad av gäldenären ska för-

delas i förhållande till borgenärernas andelar.28 Således utsläcks inte det 

sakrättsliga skyddet om sammanblandning skett av olika borgenärers 

medel, och en eventuell brist slås ut proportionerligt mellan dem.  

 

4.  Separationsrätt trots sammanblandning utanför 

området för RVL - praxis  

Under de förutsättningar som redovisningslagen anger medges separat-

ionsrätt till redovisningsmedel trots att viss sammanblandning har skett 

hos gäldenären. Enligt förarbetena kan lagen även tillämpas analogt på 

annan fungibel egendom än pengar. Utöver det finner man dessutom 

att lagen inte är avsedd att tillämpas e contrario för de fall samman-

blandning skett som inte kan inordnas under lagens förutsättningar.29 

Det kan följaktligen tänkas situationer där separationsrätt medges, till 

både pengar och annan fungibel egendom, som inte kan inordnas un-

der lagen. Detta trots att den sammanblandats med gäldenärens egen-

dom. Både den juridiska doktrinen och rättspraxis har utvecklat princi-

                                                           
27 Millqvist 1, s. 98.  
28 Se Håstad, s. 174 samt Millqvist 1, s 98.  
29 Prop 1944:81 s. 31-33 och s. 40. 
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per och dragit slutsatser kring i vilka fall separationsrätt kan tänkas 

medges utanför redovisningslagen.  

 

4.1  Spannmålsfallet (NJA 1994 s 506) 

I fallet hade gäldenären i sin kvarnrörelse arbetat med inköp av 

spannmål för malning och vidareförsäljning, samt med förvaring av 

olika jordbrukares spannmål. Förvaringsverksamheten var upplagd 

som ett deponeringssystem där jordbrukarna lämnade in specificerade 

kvantiteter av spannmål. Gäldenären hade endast haft rätt att fritt för-

foga över så mycket spannmål att det kontinuerligt fanns kvar så myck-

et som inlagrats av jordbrukarna. Lantbrukarna fick månadsvis en re-

dovisning i form av lagringsnotor som angav hur mycket av varje jord-

brukares spannmål som vid varje tillfälle fanns inlagrat. Varje sädesslag 

förvarades för sig i särskilda lagringsfickor. I fickorna gjordes ingen 

åtskillnad mellan olika jordbrukare, utan endast efter sädesslag. Här 

fanns även gäldenärens egen säd inlagrad och sammanblandning hade 

skett av praktiska skäl. Frågan i fallet gällde om borgenären hade sepa-

rationsrätt till säden trots att den sammanblandats med dels andra in-

lämnares spannmål, dels med konkursgäldenärens egna. HD ansåg att 

separationsrätt förelåg. I domskälen framhölls bland annat att avtalet 

mellan gäldenären och borgenären var att bedöma som ett rent deposit-

ionsavtal och att äganderätten aldrig hade varit avsedd att övergå på 

gäldenären. HD redogjorde för förutsättningarna till separationsrätt 

enligt redovisningslagen och anförde att dessa inte var uppfyllda om 

borgenärens egendom sammanblandats med gäldenärens egen egen-

dom. Vidare konstaterades vad som står i lagens förarbeten om att den 

kan anses analogiskt tillämplig på fungibel egendom i allmänhet, samt 

att den inte var avsedd att tillämpas e contrario.  HD fann alltså att se-

parationsrätt, i viss utsträckning, kunde föreligga trots att föreskrifterna 
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i lagen inte iakttagits och menade att förhållandena enligt förarbetena 

ibland kan vara sådana att borgenären och gäldenären bör anses ha 

samäganderätt till ett belopp som är avskilt från gäldenärens övriga 

förmögenhet. Därefter konstaterades att man i doktrin varit benägen att 

anta att det kan föreligga samäganderätt även om sammanblandning 

skett, så länge gäldenären förvarar borgenärens egendom tillsammans 

med en begränsad del av sin egen egendom. HD fann att den samman-

blandning som skett med gäldenärens egen spannmål hade gjorts på ett 

sådant sätt att den spannmål som borgenären inlagrat hade kommit att 

ingå i en tydlig särskiljbar egendomsmassa. Till följd av det fick 

spannmålen anses tillräckligt identifierad för att borgenären skulle få 

separationsrätt till den mängd spannmål som han hade deponerat.  

 

4.1.1  Kommentar 

Det kan snabbt konstateras att det hinder som förelåg i målet var att 

borgenärernas spannmål hade sammanblandats med gäldenärens egen. 

Hade sammanblandingen endast skett med andra borgenärers spann-

mål hade separationsrätt följt av tredje stycket RVL och borgenärerna 

hade haft samäganderätt till spannmålen. Utgångspunkten är, som HD 

anför att borgenären inte är sakrättsligt skyddad då sammanblandning 

skett med gäldenärens egendom, men att det enligt redovisningslagens 

motiv och enligt den härskande uppfattningen i doktrin ändå ska anses 

som att samäganderätt ska föreligga om egendomen hållits avskild från 

gäldenärens övriga förmögenhet. Håstad menar också att det vore oskä-

ligt om borgenären förlorar sin separationsrätt bara därför att samman-

blandning har skett, när borgenären inte tillåtit sammanblandning och 

inte heller kunnat skydda sig mot den.30  

 

                                                           
30 Håstad, s. 173. 
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Domen innebär en bekräftelse på vad som redan diskuterats i litteratu-

ren, även om HD i domslutet ger borgenären separationsrätt och inte 

samäganderätt till den mängd spannmål han deponerat. Enligt Håstad 

beror antagligen detta på att den samlade mängden aldrig hade under-

skridit borgenärens insats och att man då inte behövde gå omvägen och 

börja räkna andelar.31 Borgenären hade alltså sannolikt samäganderätt 

till den totala mängden, men då hela mängden fanns kvar och aldrig 

underskridits saknade det betydelse i målet och HD kunde då medge 

separationsrätt till den deponerade säden.  

 

Frågan är då om domen betyder att det inte finns något hinder mot att 

medge separationsrätt fastän inte hela den inlämnade mängden finns i 

behåll på konkursdagen? Enligt Håstad skulle en sådan situation lösts 

med en så kallad ”lägsta saldo-princip”. Principen betyder att om be-

hållningen genom gäldenärens uttag underskridit borgenärens insats, 

varefter gäldenären gjort nya insatser, får borgenären separationsrätt 

till det lägsta saldo som hela tiden funnits kvar i den samlade behåll-

ningen. Åtminstone när sammanblandningen varit olovlig, men även 

annars kan man lösa det genom samäganderätt.32 Om det verkligen för-

håller sig på det sättet går tyvärr inte att svara på. HD fick aldrig anled-

ning att ta ställning till frågan då allt som inlämnats fanns i behåll. 

Detta kommer dock att uppmärksammas i NJA 2009 s. 50033. 

 

Fallet är intressant då vi får en bekräftelse på att redovisningslagen kan 

tillämpas analogt på annan fungibel egendom än pengar. Dessutom 

skulle man kanske kunna dra den slutsatsen att pengar, som samman-

blandats med gäldenärens förmögenhet, kan vara sakrättsligt skyddade 

                                                           
31 Håstad, s. 175.  
32 Håstad, s. 174. 
33 Se nedan 3.4.1. 
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om de ingår i en tydligt särskiljbar egendomsmassa hos gäldenären, 

exempelvis på ett bankkonto. Viss osäkerhet kring det får dock anses 

råda eftersom det i målet var ostridigt att sammanblandningen hade 

skett av praktiska skäl. I nästkommande rättsfall kommer det finnas 

skäl för att återkomma i denna fråga.  

 

En annan sak som talar för att osäkerhet råder kring detta är att man i 

litteraturen antagit att samäganderätt ska föreligga vid depositionsavtal. I 

målet konstaterade HD att avtalet var att se som ett rent depositionsav-

tal, vilket kan ha gjort det lättare att bevilja separationsrätt trots viss 

sammanblandning.  

 

4.2  Sammanblandning på klientmedelskonto (NJA 1995 s 367 

II) 

Målet handlade om så kallad investorleasing där gäldenären mottagit 

leasingavgifter för borgenärens räkning. Pengarna hade satts in på ett 

klientmedelskonto med redovisningsskyldighet mot borgenären. På 

kontot hade även gäldenärens egna medel influtit. Gäldenären hade 

bedömt att vissa av dessa medel som influtit var sådana redovisnings-

medel som skulle utges till tredje man. HD konstaterade att om denna 

bedömning hade varit riktig, hade borgenären inte förlorat sin separat-

ionsrätt. Vidare ansågs att om gäldenären gjort en rättslig felbedömning 

i frågan borde inte det heller leda till att pengarna som hade inbetalats 

för borgenärens räkning förlorade sin karaktär av redovisningsmedel. 

Den huvudsakliga tvisten avsåg därför huruvida borgenären ska anses 

ha separationsrätt till de redovisningsmedel som, genom gäldenärens 

olika dispositioner, sammanblandats med dennes egna medel. HD an-

förde i sina domskäl att endast det faktum att ett belopp som tillhör 

gäldenären finns på kontot inte utesluter borgenärens separationsrätt. 
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Avgörande blir istället att fastställa när gäldenärens insättningar och 

uttag blir så omfattande att de medel som finns på kontot inte längre 

kan ses som redovisningsmedel. Enligt domstolen beror detta på vilka 

dispositioner det rör sig om, hur ofta förekommande dessa är samt om 

gäldenären använt kontot som ett vanligt privat konto. Bevisbördan för 

detta ligger på den part som bäst kan förebringa utredning om saken 

och i förevarande fall var det konkursboet. Eftersom konkursboet inte 

kunde styrka att gäldenärens hantering av kontot för egen räkning varit 

tillräckligt omfattande medgav HD borgenären separationsrätt.  

 

4.2.1  Kommentar 

Omständigheterna i målet visar på de problem som uppkommer då 

gäldenären blandat redovisningsmedel med egna medel. För att få sak-

rättsligt skydd är det klart att en sammanblandning inte ska ske, men 

om vissa insättningar och uttag ändå har skett blir det fråga om gräns-

dragningsproblem. Vad kan anses som praktiskt och normalt före-

kommande dispositioner som inte fråntar redovisningskontot dess sär-

skilda karaktär? Det verkar i vilket fall vara så att enstaka dispositioner, 

såsom exempelvis ränteintäkter inte är av sådan natur att borgenärens 

sakrättsliga skydd skulle råka i fara.  

 

Enligt Håstad har rättsfallet skapat en ny kategori ”behörigen avskilda 

men sammanblandade medel”, där borgenären har separationsrätt till in-

lagd mängd utan att man behöver gå in på frågan om samäganderätt 

till en avgränsad del av gäldenärens förmögenhet. Håstad menar att 

detta är mindre lyckat eftersom han anser att det efter spannmålsfallet 

borde kunna lösas med att bevilja borgenären samäganderätt, även om 

gäldenären gjort omfattande dispositioner. En av anledningarna till 

domstolens lösning tror han kan ha varit att det i spannmålsfallet hand-
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lade om spannmål och att det i detta fall rörde sig om pengar. Håstad 

menar att det finns olika typer av fungibel egendom. Enligt honom är 

spannmål relativt fungibel egendom och pengar superfungibel egendom. I 

spannmåls-fallet var det kombinationen relativt fungibel egendom och 

sammanblandning av praktiska skäl som ledde till separationsrätt för 

borgenären. I 1995 års fall handlade det däremot om superfungibel 

egendom och när det gäller sådan egendom så kan det aldrig finnas en 

samäganderätt om gäldenären företagit omfattande dispositioner. Detta 

även om man genom kontoutdrag kan se att borgenärens inlämnade 

belopp hela tiden funnits i behåll.34  

 

Enligt min mening gör antagligen HD skillnad på vad för typ av fungi-

bel egendom det handlar om. Är det fråga om medel på bankkonto 

måste man, för att bevilja separationsrätt, dels titta på om den egendom 

som gäldenären håller avskild för borgenärens anspråk hålls avskild 

från gäldenärens övriga förmögenhet. Dels även titta på gäldenärens 

subjektiva inställning till pengarna. I fallet anförs att medel inte är be-

hörigen avskilda om den aktuella bankräkningen används som gälde-

närens privata konto. Bevisbördan för om så är fallet åligger den part 

som bäst kan förebringa utredning om saken och den parten ska då 

styrka att det skett en så pass omfattande sammanblandning att borge-

närens separationsrätt gått förlorad.  

 

4.3  Sambo-fallet (NJA 1998 s 275) 

Här hade ett sammanboende par regelbundet satt in pengar på man-

nens konto och använt det som ett betalaningskonto för gemensamma 

skulder. Uttag hade skett med relativt betydande belopp och vid betal-

ningssäkring för mannens skulder uppkom frågan huruvida kvinnan 

                                                           
34 Håstad, s. 176.  
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hade separationsrätt till pengarna, eller i vart fall till hälften av dem. 

HD, som fastställde Hovrättens beslut, ansåg att mannen var redovis-

ningsskyldig gentemot kvinnan, men frågan i målet rörde om det aktu-

ella beloppet hade hållits behörigen avskilt från mannens egendom. 

Kvinnan hade i denna del inte visat någon utredning om att uttagen 

skett för att betala deras gemensamma skulder. Inte heller hade det 

klarlagts vad de sammanboende avtalat om angående användningen av 

pengarna på kontot. Kvinnan kunde således inte visa att mannen hade 

mottagit pengarna för ett bestämt redovisningsändamål eller att peng-

arna varit behörigen avskilda. Därmed kunde kvinnans yrkande om 

separationsrätt inte bifallas.  

 

4.3.1  Kommentar 

Domstolen följer principerna från 1995 års fall när den ska avgöra frå-

gan om borgenären ska anses ha separationsrätt till de sammanblan-

dade pengarna. HD verkar i sambo-fallet mena att om det hade klar-

lagts att medlen på ett konto varit avsedda att användas till betalning 

av sambornas gemensamma skulder och att uttagen från kontot skett 

för sambornas gemensamma räkning, borgenären skulle ha haft sepa-

rationsrätt till vad denne betalat in. Men då ingen utredning visat på att 

uttagen verkligen avsett ändamålet som borgenären påstår så får man 

falla tillbaka på bevisbörderegler. Bevisbördan ligger då på den part 

som har bäst möjlighet att föra bevisning om hur omfattande disposit-

ioner som företagits. Kan parten inte visa att pengarna varit ”behörigen 

avskilda” så kan heller inte ett yrkande om separationsrätt medges.  
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4.4  Borgenär frånhänts medel genom brott (NJA 2009 s 500) 

I NJA 2009 s 500 hade borgenären genom brott frånhänts medel på sitt 

bankkonto. En del av pengarna hade satts in på ett för övrigt tomt 

konto, varpå en del av pengarna på detta konto hade överförts till ett 

annat, också för övrigt, tomt konto. Slutligen hade medel från det sist-

nämnda kontot överförts till ett tredje konto. Borgenärens medel hade 

på det tredje kontot sammanblandats med andra medel tillhöriga gäl-

denären. Den huvudsakliga frågan i målet gällde huruvida borgenären 

kunde tillerkännas separationsrätt till medlen som sammanblandats.  

 

HD fann att borgenären genom allmänna sakrättsliga principer om sur-

rogation hade haft separationsrätt till pengarna, men att denna rätt ute-

slutits när beloppet överförts till det tredje kontot där de sammanblan-

dats med gäldenärens egna medel. Vidare konstaterades att redovis-

ningslagen inte var tillämpbar då gäldenären aldrig haft för avsikt att 

för borgenärens räkning avskilja det överförda beloppet. Domstolens 

majoritet framhöll sedan att tidigare praxis såsom NJA 1994 s 506 inte 

gav stöd för någon generell princip, samt att gränsdragningsfrågan i 

NJA 1995 s 367 II löstes i brist på utredning, genom tillämpning av en 

bevisbörderegel. Vidare ansågs det att frågan om samäganderätt upp-

kommer vid sammanblandning med en avgränsad del av gäldenärens 

förmögenhet aldrig ställdes på sin spets i det sistnämnda fallet. HD an-

förde istället att förarbetena till RVL borde ses som att det inte förelig-

ger någon generell princip om att sammanblandning med en avgränsad 

del av gäldenärens förmögenhet leder till en borgenärsskyddad samä-

ganderättsandel och att det är svårt att se något mer vägande skäl för en 

sådan långtgående princip. Huvudregeln ansågs istället vara att sepa-

rationsrätten till fungibel egendom enligt specialitetsprincipen upphör 

om egendomen blandats samman med besittarens egendom av samma 
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slag. Detta även om den blandade mängden utgör en avgränsad del av 

gäldenärens förmögenhet. Härifrån kunde dock undantag tänkas. Ett 

särskilt undantag ansågs föreligga då den ursprunglige ägaren från-

hänts egendom genom brott, såsom i det aktuella fallet då brottsligt 

åtkomna medel sammanblandats med en avgränsad del av gärnings-

mannens egna medel. Ägaren ska i de fallen förbehållas ett belopp som 

motsvarar mot vad han har frånhänts. Separation kan dock inte ske av 

ett större belopp än vad de sammanblandade medlen som lägst uppgått 

till under sammanblandningstiden. HD kompletterade därefter undan-

taget med ett uttalande om situationer där man hos gärningsmannen 

mycket kort tid efter gärningen påträffar fungibel egendom av samma 

slag som den tillgripna. Ägaren till den tillgripna egendomen ska då få 

separera så mycket som han frånhänts, oberoende av om denna egen-

dom kan anses avgränsad från gärningsmannens övriga förmögenhet. 

Således ansågs borgenären i målet vara ägare till beloppet och den 

sammanblandning som hade skett hindrade inte hans rätt till beloppet. 

Separationsrätt beviljades med företräde framför gäldenären och den-

nes borgenärer.  

 

4.4.1  Kommentar 

Det kan snabbt konstateras att när det gäller sådana situationer där icke 

anförtrodda medel sammanblandats med en avgränsad del av gäldenä-

rens egna medel så ska borgenären ur de sammanblandade medlen för-

behållas ett belopp som motsvarar vad han har frånhänts. Vidare kan 

den slutsatsen dras att om en borgenär frånhänts medel genom brott så 

ska han även ha separationsrätt till annan egendom som gäldenären 

förvärvat i utbyte mot den frånhända egendomen och att flera sådana 

utbyten kan ske utan att separationsrätten förloras. Detta så länge den 

frånhända egendomen inte sammanblandats med egendom som är av 
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samma slag hos gäldenären. Har däremot den frånhända egendomen 

eller dess surrogat sammanblandats med enbart en klart särskiljbar del 

av gäldenärens förmögenhet utgör det inte något hinder mot borgenä-

rens separationsrätt. Allt detta gäller oberoende av om gäldenären har 

för avsikt att avskilja den aktuella egendomen för borgenärens anspråk. 

En förutsättning för separationsrätten är dock att medlen ingår som en 

delmängd i de medel ur vilka separationsrätt begärs och att borgenä-

rens separationsrätt inte kan avse ett större belopp än vad de samman-

blandade medlen som lägst har uppgått till under sammanblandnings-

tiden. Genom uttalandet uppmärksammar HD det fallet då gäldenären 

gjort uttag och insättningar från kontot och i dem situationerna ska 

”lägsta saldo-principen”, som även Håstad förespråkar, tillämpas.35  

 

I fallet nämner även HD att uttag inte innebär någon sammanbland-

ning. Ett uttag som gäldenären gjort från ett konto där borgenärens 

medel förekommer påverkar alltså inte borgenärens rätt till vad som 

återstår efter uttaget. Den kritiska frågan när det kommer till en borge-

närs separationsrätt blir istället om det förekommit medel tillhöriga 

gäldenären på konton eller om medel tillhöriga gäldenären satts in och 

sammanblandats. 

 

HD framhöll även att kontotransaktioner i aktuellt hänseende, det vill 

säga i fråga om separationsrätt enligt specialitetsprincipen med möjlig-

het till surrogation, är att bedöma efter samma principer som om fråga 

hade varit om fysisk hantering av sedlar. Detta är enligt mig ett försök 

att anpassa sakrätten efter nya samhällsförhållanden. Man kan dock 

fråga sig om denna lösning är lämplig? 

 

                                                           
35 Håstad, s. 174. Se även 3.1.1 ovan.  
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Utgångspunkten för separationsrätt vid brottsligt avhändande är såle-

des att borgenärens medel endast sammanblandats med en avgränsad 

del av gäldenärens egna medel. Det betyder att den sammanblandade 

delen ska vara individualiserad i förhållande till gäldenärens övriga 

förmögenhet. Av den komplettering som HD gjort för de fall då det hos 

gärningsmannen påträffas medel mycket kort tid efter gärningen, krävs 

dock inte att det frånhända är avgränsat från gärningsmannens övriga 

tillångar. Gregow uppfattar detta tillägg som en bekräftelse på vad som 

ansetts gälla tidigare och menar att detta bör ha en stor praktisk bety-

delse.36  

 

Det är dock högst oklart i vilka situationer en borgenär kan anses ha 

separationsrätt då gäldenären fått medel i sin besittning enligt avtal 

med borgenären eller annars med borgenärens samtycke.37 HD:s utta-

lande om att det inte föreligger en generell princip om att samman-

blandning med endast en avgränsad del av besittarens förmögenhet 

skulle leda till en borgenärsskyddad samäganderättsandel medför 

många frågetecken och framför allt oförutsägbarhet. Enligt Zetterström 

står vi efter 2009 års fall utan någon generell princip för situationer där 

gäldenärens fungibla egendom sammanblandats med borgenärens.38 

Zetterströms uttalande stämmer i viss mån då huvudregeln enligt HD 

istället anses vara att separationsrätten till fungibel egendom enligt spe-

cialitetsprincipen upphör om egendomen sammanblandats med besitt-

arens egendom och att detta gäller även om egendomen utgör en av-

gränsad del av gäldenärens förmögenhet. Zackariasson påstår emeller-

tid att 2009 års fall inte har någon prejudikatverkan på de fall där gäl-

                                                           
36 Gregow, Torkel, Separationsrätt efter tillgrepp av pengar – sakrätt på hög nivå, JT 

2009/10, s. 651 f. 
37 Zackariasson, s. 651. 
38 Zetterström, sakrättens fyra huvudfall, 3 uppl., 2012, s.62. 
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denären fått egendom i sin besittning med borgenärens samtycke.39 Jag 

är dock mycket tveksam till om man kan bortse från HD:s uttalanden. 

Domstolen framhöll tydligt att tidigare rättspraxis inte gav klart besked 

och att förarbetena till redovisningslagen inte tolkats på rätt sätt. HD 

tillkännager alltså klart sin ståndpunkt angående gällande rätt i sam-

band med bedömningen av separationsrätt vid sammanblandad egen-

dom. Eftersom HD anser att det kan göras undantag från specialitets-

principen och att brott är ett sådant undantag, talar det för att HD har 

ett restriktivt synsätt på en borgenärs separationsrätt när samman-

blandning skett med gäldenärens egen förmögenhet. Detta är dock 

svårt att uttala sig om eftersom majoriteten inte fastställer några fler 

undantag från specialitetskravet. Domskälen kan dock lätt tolkas som 

så att rätten till separation vid sammanblandning är ännu mer begrän-

sad då gäldenären mottagit medel med borgenärens samtycke. I vilket 

fall så anser Gregow att målet innebär att olika sakrättsliga principer 

gäller beroende på om någon har anförtrott annan penningmedel eller 

om medel har frånhänts någon genom brott. Att den som blivit utsatt 

för brott får ett bättre skydd än hittills kan inte kritiseras enligt honom. 

Då utvidgning av separationsrätt bör ske med försiktighet och återhåll-

samhet får man acceptera att det uppkommer en skillnad mellan fall då 

medel åtkommits genom avtal respektive genom brott.40  

 

Enligt mig är det dock ganska överraskande att HD gör en sådan 

helomvändning i sitt sätt att se på separationsrätten utanför redovis-

ningslagens tillämpningsområde. Det hade varit mer i linje med tidi-

gare praxis och sakrättsliga principer om HD istället hade sagt att bor-

genären har rätt att separera medel motsvarande det som frånhänts ho-

                                                           
39 Zackariasson, s. 651.  
40 Gregow, JT 2009/10, s. 651. 
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nom, så länge medlen kan identifieras som ett belopp i en avskild del 

av gäldenärens förmögenhet.41 Jag förstår att Zackariasson viftar bort 

HD:s uttalanden och säger att det inte har någon betydelse i fall där 

gäldenären fått medel i sin besittning genom borgenärens samtycke. 

För vad gäller egentligen efter detta fall och vad får tidigare praxis för 

betydelse?  

 

Lindskog uttalade, i ett tillägg för egen del, att det finns vissa andra 

undantag från specialitetsprincipen än det som var aktuellt i målet. En-

ligt honom kunde andra tänkbara undantag vara i fall då det förekom-

mit ett kort avbrott i egendomskontinuiteten och att detta inte kan an-

ses utesluta en tillämpning av specialitetsprincipen. Om ett belopp av 

bestämd storlek under kort tid successivt överförs från konto till konto, 

ligger det typiskt sett nära till hands att anse det som under förloppet 

individualiserade medel. Att andra medel funnits på de konton som 

passerats bör i det läget sakna betydelse. Vidare förordar han ett annat 

möjligt undantag då sammanblandningen anses obetydlig, det vill säga 

då det i ägarens egendom sker en mindre betydande inblandning av 

besittarens egendom utan att det inverkar på den sakrättsliga identite-

ten. Motsvarande anses gälla enligt redovisningslagens förarbeten när 

den redovisningsskyldige sätter in ett mindre belopp på ett redovis-

ningsmedelskonto. Ett konto med redovisningsmedel behöver inte för-

lora sin speciella karaktär så snart ett belopp som tillhör sysslomannen 

finns på kontot. Att ett sådant belopp av tillfälligt förbiseende placerats 

där eller att upplupen ränta som tillkommer sysslomannen kvarstår på 

kontot eller att ett tillgodohavande annars uppstått för sysslomannen 

genom att han underlåtit att göra uttag, borde alltså inte få denna ver-

kan (NJA II 1944 s. 411). Ytterligare en möjlighet enligt Lindskog är att 

                                                           
41 Jmf NJA 1994 s. 506, NJA 1995 s. 367 II samt NJA 1998 s. 275.  
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den i målet antagna undantagsregeln, avseende det fallet när samman-

blandning skett med en avskild del, uträcks till att även gälla olovlig 

sammanblandning av anförtrodda, och inte bara brottsligt åtkomna 

medel.42 I detta sammanhang nämndes också möjligheten att i vissa typ-

fall möjliggöra en vidare tillämpning av redovisningslagen. Exempelvis 

som i fallet NJA 1994 s. 506. Lindskog menar att förhållandena ibland 

kan vara sådana att den redovisningsberättigade och sysslomannen 

borde ha samäganderätt till en behållning som är avskild från sysslo-

mannens övriga förmögenhet, om det finns ett redovisningssyfte till 

mottagen mängd.  

 

5.  Analys av rättsläget 

Den praxis och den doktrin som finns rörande sammanblandad fungi-

bel egendom är, efter NJA 2009 s. 500, flertydig och det saknas klara 

kriterier för när separationsrätt kan medges med stöd av allmänna 

sakrättliga principer. Att fastställa när det föreligger separationsrätt till 

borgenärens penningmedel är därför inte helt lätt. Om man ska ta HD 

på orden i 2009 års fall så finns det ingen generell princip om att sam-

manblandning med endast en avgränsad del av gäldenärens förmögen-

het leder till borgenärsskydd. Jag kan till viss del förstå domstolens ut-

talande eftersom utgångspunkten alltid har varit att borgenärens pen-

ningmedel inte är sakrättsligt skyddade om de sammanblandas med 

medel som tillhör gäldenären. Även förarbetena till lagen om redovis-

ningsmedel ger visst stöd för detta. I dessa uttalades att förhållandena, 

oberoende av lagen, stundom kunde vara sådana att borgenären och 

gäldenären borde anses ha samäganderätt till ett avskilt belopp (NJA II 

                                                           
42 Jfr Gregow, JT 2009/10, s. 651 som menar att en utvidgning av separationsrätten bör 

ske med försiktighet och återhållsamhet och då får man acceptera att det uppkommer 

en skillnad mellan fall då medel åtkommits genom avtal respektive genom brott. 
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1944 s. 411). Precis som HD anger i NJA 2009 s. 500 talar detta snarare 

för att det kan göras undantag från specialitetskravet och inte att det 

skulle finnas en generell princip. Det får, trots det, ändå ses som en rela-

tivt överraskande dom eftersom den helt går emot tidigare praxis och 

uppfattningar i doktrin. Man får heller inte glömma att redovisningsla-

gen inte ska tillämpas e contrario. Lagen utesluter således inte att 

bakomliggande rättsprinciper används som stöd för separationsrätt. 

Enligt min mening talar det för att möjligheterna för att bevilja separat-

ionsrätt utanför lagens tillämpningsområde är ganska öppet. Detta 

tycks dock ha förbisetts av HD i 2009 års fall och frågan är vilken bety-

delse allt detta får för rättsläget idag?  

Jag utgår från att det, efter NJA 2009 s. 500, inte finns någon generell 

princip. När separationsrätt har beviljats och utvidgats i tidigare praxis 

får det alltså ses som undantag från huvudregeln. Som jag förstår det 

har HD i de fallen kommit fram till att det förelegat speciella omstän-

digheter som föranlett den bedömningen. Från de tidigare rättsfallen, 

som alltså får ses som undantag från huvudregeln, kan självklart vissa 

slutsatser dras, men troligtvis inga allmänna antaganden som med sä-

kerhet kan tillämpas i kommande fall.  

Vilka undantag är det då som i dagsläget leder till separationsrätt? I 

NJA 2009 s. 500 nämns ett undantag till huvudregeln, men vilka andra 

grunder finns för att medge separationsrätt när redovisningslagens för-

utsättningar inte är uppfyllda? I sistnämnda fall medgavs separations-

rätt då den ursprunglige ägaren frånhänts medel genom brott. Enligt 

HD kan medel även separeras oberoende av om de kan anses avgrän-

sade från gärningsmannens övriga förmögenhet, om de påträffas hos 

gärningsmannen ”mycket kort tid” efter gärningen. Detta är det enda 

undantaget som HD tog upp i sina domskäl, men det finns självklart 
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andra tänkbara undantag. I ett rättsutlåtande skriver Möller bland an-

nat om i vilka situationer separationsrätt kan föreligga.43 Detta gör han 

genom en sammanställning av Lindskogs tillägg i 2009 års fall, av de 

uttalanden som gjorts i motiven till redovisningslagen samt av tidigare 

praxis. I brist på tydligare regler och avgöranden angående en borge-

närs separationsrätt vid sammanblandade medel så får det anses att 

rättsläget är oklart. Jag tycker dock att Möller gör en bra summering av 

vilka undantag som skulle kunna leda till separationsrätt i dagsläget. 

Enligt honom framträder följande möjligheter:  

Ett kort avbrott i egendomskontinuiteten kan inte anses utesluta en till-

lämpning av specialitetsprincipen. Om ett belopp av bestämd storlek 

under kort tid successivt överförs från konto till konto, ligger det ty-

piskt sett nära till hands att anse det som under förloppet individuali-

serade medel. Att andra medel funnits på de konton som passerats bör i 

det läget sakna betydelse (Lindskog). 

a. En mindre betydande inblandning av gäldenärens egna 

medel skulle kunna ske utan inverkan på den sakrättsliga identite-

ten (Lindskog). 

b. Undantagsregeln som HD slog fast i NJA 2009 s. 500 kan 

utsträckas till att även gälla olovlig sammanblandning av anför-

trodda medel och inte bara medel som är brottsligt åtkomna 

(Lindskog). 

c. Ett konto med redovisningsmedel behöver inte förlora sin 

speciella karaktär så snart ett belopp som tillhör gäldenären finns 

på kontot. Att ett sådant belopp av tillfälligt förbiseende placerats 

där eller att upplupen ränta som tillkommer gäldenären finns kvar 

                                                           
43 Möller, Mikael, Rättsutlåtande angående kunders separationsrätt i Panaxiakonkurserna, s. 

10 f.  
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på kontot eller att ett tillgodohavande annars uppstått för gälde-

nären genom att han underlåtit att göra uttag, borde alltså inte 

leda till att kontot ses på något annat sätt (NJA II 1944 s. 411 samt 

NJA 1995 s. 367 II). 

d. Förhållandena kan ibland vara så att borgenären och gäl-

denären borde ha samäganderätt till ett belopp som är avskilt från 

gäldenärens övriga förmögenhet (NJA 1944 s. 411 och NJA 1994 s. 

506). 

 

5.1  Borgenärspremiering 

En annan aspekt som bör uppmärksammas efter NJA 2009 s. 500 är om 

domen betyder att HD fått ett mer restriktivt synsätt på separationsrätt-

en. Skulle så vara fallet finns det en risk för att det vid insolvenssituat-

ioner uppkommer en snedbelastning där övriga borgenärer, med eller 

utan förmånsrätt, premieras. Det i sin tur leder till att ett av dem intres-

sen som ligger bakom ett institut som separationsrätt får ge vika. Jag 

talar framförallt om äganderätten. Separationsrätten är essentiell för att 

människor ska våga anförtro andra sin egendom och är till för att skapa 

trygghet på marknaden. Enligt mig bör en effektiv omsättning av egen-

dom inte försvåras, utan snarare främjas. Om HD fått ett mer restriktivt 

synsätt på borgenärens separationsrätt vid sammanblandning kan det 

leda till att affärslivet hämmas. Är risken stor för att en borgenär, som 

ska lämna egendom i annans besittning, står utan skydd vid en eventu-

ell insolvenssituation, finns det fara för att uppgörelser inte träffas. 

Sakrättens regler, eller brist på regler, får i en sådan situation en för-

sämrande effekt och förutsebarheten angående i vilka fall en borgenär 

ska medges separationsrätt är liten. För att sakrättsliga regler ska kunna 
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skapa trygghet på marknaden krävs det att reglerna kan förutses av de 

inblandade parterna, något som är svårt att göra idag.  

 

En borgenär som åberopar sin äganderätt vid sammanblandning bör, 

framförallt vid olovlig sammanblandning, ha rätt till separation. Skulle 

separationsrätt inte medges i dessa fall kommer gäldenärens övriga 

borgenärer gynnas med ett värde som för dem framstår som oväntat. 

Detta skulle också kunna leda till att en gäldenär har möjlighet att 

åstadkomma en oberättigad värdeöverföring till sina övriga borgenärer 

genom att medvetet sammanblanda medlen. Jag är nog inte ensam om 

att tycka att det är oskäligt om endast den tillfälligheten att samman-

blandning har skett hos gäldenären skulle innebära att det sakrättsliga 

skyddet bortfaller. En strikt syn på när separationsrätt ska beviljas kan 

alltså leda till en obalanserad lösning som strider mot den bakomlig-

gande sakrättsliga systematiken. Mot detta talar dock att man inte kan 

gå hur långt som helst för att skydda äganderätten. De sakrättsliga reg-

lerna och principerna är avsedda att tillgodose olika befogade intressen 

och eftersom rätten att separera egendom ger separationsrättsborgenä-

ren en starkare ställning än övriga borgenärer så kan man fråga sig om 

den är motiverad vid sammanblandning. En alltför långtgående sepa-

rationsrätt kan därför bli godtycklig och sätta förmånsrättsordningen ur 

spel.  

 

5.2  Olika former av penningmedel 

I NJA 2009 s. 500 framhöll HD att kontotransaktioner är att bedöma ef-

ter samma principer som fysiska sedlar. Frågan är dock om detta verk-

ligen är den bästa lösningen år 2013? Idag kan vi enkelt spåra konto-

transaktioner som gjorts mellan olika konton. Genom kontoutdrag etce-

tera skulle vi enkelt kunna härleda överförda kontomedel, som genom 
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brott, frånhänts den ursprungliga ägaren. Om vi med hjälp av tekniken 

idag kan härleda kontomedel till den rätta ägaren så finns det väl inget 

som hindrar en borgenärs separationsrätt när sammanblandning har 

skett med gäldenärens egna medel? Ta 2009 års fall till exempel. I målet 

hade gäldenären genom brott överfört medel från borgenärens konto 

till ett annat konto. Borgenärens medel hade sedan sammanblandats 

med gäldenärens egna. Om vi i den situationen kan spåra alla transakt-

ioner och härleda de frånhända medlen till borgenären, är det då inte 

bara fråga om en skenbar sammanblandning? Om medel motsvarande 

det som överförts från borgenären kan härledas tillbaka till dennes 

konto och gäldenären är i ond tro om sin bristande rätt till de överförda 

medlen bör, enligt mig, separationsrätt medges redan av den anled-

ningen.  

 

En sådan lösning borde dock endast omfatta fall där det skett obehöriga 

överföringar från gäldenärens konto, det vill säga endast vid utomobli-

gatoriska förhållanden. Detta hade således varit en lämplig lösning i 

2009 års fall. Anledningen till varför en skillnad borde göras mellan in-

omobligatoriska och utomobligatoriska avtalsförhållanden är för att 

överföringen från borgenären till gäldenären skett frivilligt i ett ino-

mobligatoriskt förhållande. Borgenären har därför tagit en medveten 

risk och således haft möjlighet att skydda sina intressen innan överfö-

ringen. Därför slår också en förlorad separationsrätt hårdare på någon 

som frånhänts medel genom brott än på någon som genom avtal över-

lämnat gäldenären medel. Någon som frånhänts medel genom brott får 

därför ses som mer skyddsvärd än någon som med samtycke överläm-

nat medel i gäldenärens besittning. Inomobligatoriska fall bör följaktli-

gen lösas på samma sätt som i dagsläget, genom en tillämpning av re-

dovisningslagen eller med stöd av andra bakomliggande rättsprinciper.   
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6.  Applicering av rättsläget på ett aktuellt fall (Pa-

naxia) 

Rättsläget beträffande separationsrätt vid sammanblandning är i dags-

läget mycket oklart, framförallt då det handlar om medel som genom 

avtal överlämnats till gäldenären. Ett aktuellt fall där just denna sam-

manblandningsproblematik föreligger är i Panaxias konkurs. 

  

6.1    Bakgrund44  

I September 2012 försattes Panaxia45 i konkurs. Bolagets huvudsakliga 

verksamhet har varit kontanthantering och hämtning av dagskassor. 

Den frågan som här kommer att behandlas är om de kunder som läm-

nat dagskassor till Panaxia, för hantering och återredovisning, har sepa-

rationsrätt till dessa medel. 

 

På konkursdagen uppgick de till Panaxia lämnade kundmedel som inte 

hade återredovisats till totalt cirka 646 milj. kr. Sammanlagt fanns det 

åtminstone cirka 167 milj. kr i medel och fordringar som bör tillkomma 

kunder som lämnat sina dagskassor till bolaget. Detta om kundernas 

anspråk bedöms vara sådana som uppfyller kraven för separationsrätt. 

Av stort intresse är i vilken utsträckning det inom ramen för kontant-

hanteringssystemet har funnits och på konkursdagens fanns medel som 

tillhörde Panaxia.  

 

 

                                                           
44 Uppgifterna kommer från Möllers rättsutlåtande angående konkursen och är här 

väldigt förenklade, se fotnot 44. Jag har valt att bara redogöra för de förhållanden som 

jag anser har betydelse för förevarande uppsats. Omständigheterna är här därför väl-

digt förenklade och vissa avsnitt i Möllers rättsutlåtande är inte återberättade. Läsaren 

bör även beakta att Möllers rättsutlåtande är det enda tillgängliga underlag som finns 

angående bakgrunden i Panaxias konkurs.  
45 Egentligen två Panaxia-bolag (Panaxia Security AB och Panaxia Kontantservice AB) 

som försattes i konkurs, men jag anser att sammanblandningsproblematiken kan bely-

sas utan att skilja på vilket bolag som gjort vad.  
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6.1.1  Hantering av dagskassor som kunder lämnat till Panaxia 

Panaxia har hos olika kunder hämtat dagskassor som körts upp till en 

uppräkningscentral. De hämtade kontanterna har varit märkta med 

varje kunds namn, nummer och behållning och varit packade i påsar 

eller kassetter. Kontanterna har vid uppräkningscentralen lastats av, 

checkats in i ett datasystem och avstämning har skett så att uppräknat 

belopp överensstämt med vad som faktiskt avlämnats. Information har 

också skapats om vilken kunds pengar som uppräknats, när uppräk-

ningen skett och om uppräknad summa. Samtidigt har det skapats en 

redovisningsfil (betalfil) med information om hur mycket medel som 

därefter ska betalas ut till varje kund. I de fall utländska kontanter räk-

nats upp har omräkning skett till svenska kronor enligt Swedbanks gäl-

lande köpkurs.  

Efter uppräkningen av kontanterna har de placerats i särskilda lådor 

som ställts på vagnar och förts in i ett valv, det så kallade kontantlagret. 

Rent fysiskt har alltså kunders kontanter varit sammanblandade.  

 

6.1.2  Försäljningar av innehållet i kontantlagret som lett till 

sammanblandning 

Kunderna som överlämnat sina dagskassor har enligt avtal lämnat dem 

till Panaxia med uppdraget att omvandla dem till svenska kontopengar. 

Pengarna har således mottagits med redovisningsskyldighet.46 För att 

                                                           
46 Man skulle också kunna föra en diskussion om att äganderätten övergått till Panaxia 

vid upphämtandet av dagskassorna. Enligt rättsutlåtandet verkar det ha förelegat ett 

sysslomannauppdrag med redovisningsskyldighet för Panaxia, men beskrivningen av 

hur kontanterna hanteras kan också tolkas som så att förfoganderätten övergått till 

Panaxia och att man förvärvat kontanterna på kredit. Jag utgår i min uppsats, liksom 

Möller, att det har förelegat ett uppdragsavtal och att Panaxia mottagit medlen med 

redovisningsskyldighet.  
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omvandla kontanterna i kontantlagret har det skett olika försäljningar.47 

Betalningarna från dessa försäljningar har, med vissa undantag, kom-

mit in på olika konton som Panaxia innehaft i Sparbanken 1826. Dessa 

konton har tillsammans utgjort underkonton till och bildat ett så kallat 

koncernkonto. Koncernkontot har fungerat som ett samlat konto för 

återredovisning till kunderna som lämnat sina dagskassor, vi kallar det 

fortsättningsvis för redovisningskontot.  

 

En av dessa försäljningar har skett genom att bolaget tagit kontanter ur 

kontantlagret och sedan sålt dem som växelkassor till olika kunder. Be-

talning av växelkassorna har bland annat skett genom att de köpande 

kundernas bankkonto debiterats och sedan överförts till ett av Panaxias 

bankkonton i Handelsbanken. I viss utsträckning har de influtna belop-

pen vidare överförts till redovisningskontot för redovisning till de kun-

der som lämnat in sina dagskassor till Panaxia, men i viss utsträckning 

har de influtna medlen från försäljningarna förts vidare till ett företags-

konto tillhörigt bolaget. På företagskontot har Panaxia haft egna medel 

och kontot har använts av företaget i och för den löpande verksamhet-

en.  

 

Ett av de andra sätten som betalning och redovisning har skett på är 

genom att den köpande kunden betalat i förskott för växelkassan. Be-

loppet har då flutit in på redovisningskontot och redovisats till de kun-

der som lämnat sina dagskassor till bolaget. Vidare har betalning för 

försäljning även skett på det sättet att kontanter bytts mot kontanter. 

Rent faktiskt så har en väktare bytt en påse pengar mot en annan påse 

pengar och transporterat tillbaka kontanterna från försäljningen. I kon-

                                                           
47 Det är bland annat dessa försäljningar som lett till att sammanblandning har skett 

med Panaxias egna medel och kundernas. 
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tantlagret förekommer således både kontanter som influtit från kun-

derna som lämnat in sina dagskassor till Panaxia, men också kontanter 

som bolaget erhållit från försäljning av växelkassor till olika kunder. 

 

Vidare har bolaget även utfört försäljning av kontanter till olika uttags-

automater. Detta har bland annat utförts av Panaxia som kommissionär 

för en bank. När bolaget ska betala för kommissionärens räkning så har 

bolaget tagit pengar från dennes klientmedelskonto och överfört de 

pengarna till ett av underkontona i redovisningskontot och sedan till 

själva säljaren av kontanterna. När Panaxia har kört ut pengarna till 

uttagsautomaterna har bolaget även hämtat tomma, eller nästan tomma 

kassetter och kört tillbaka dem till uppräkningscentralen. Eventuella 

kontanter som körts tillbaka har därefter sålts och tillgodoförts det ovan 

nämnda underkontot och sedan överförts till kommissionärens klient-

medelskonto. Kontoöverföringarna som genomförts har således lett till 

att medel, som tillhör kommissionären, passerat över redovisningskon-

tot.   

 

Vidare har det skett försäljningar av de utländska kontanterna som Pa-

naxia mottagit genom kundernas överlämnade dagskassor. Försäljning-

ar av de utländska kontanterna har skett till X-Change. Bolaget har vid 

uppräkningscentralen räknat upp utländsk valuta och omräknat dem 

till svenska kronor efter Swedbanks gällande köpkurs. Den utländska 

valutan har sedan samlats upp och körts till X-Change, som vid motta-

gande har överfört ett belopp till redovisningskontot. Detta belopp har 

varit högre än det belopp som tillgodoförts kunden vid uppräkningen, 

eftersom Panaxia haft en bättre växlingskurs hos X-Change än Swed-
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banks köpkurs. 48 Växelkursvinsten har därefter, en gång i månaden, 

överförts från redovisningskontot till Panaxias företagskonto.  

 

6.2  Faktorer som talar för och emot separationsrätt 

För att kunderna, eller separationsrättsborgenärerna i detta fall, ska 

medges separationsrätt gäller att specialitetsprincipen är uppfylld. Det 

vill säga att anspråket avser individuellt bestämd egendom samt att 

denna på något sätt kan identifieras.  

 

Fungibel egendom som pengar är ett av de undantagen från speciali-

tetsprincipens individualiseringskrav.49 Vad gäller anförtrodda pengar, 

det vill säga när anspråket är värdebestämt, så krävs det också att de 

mottagits för annan. Vi vet att kontanterna har lämnats i syfte att Pa-

naxia ska omvandla dessa till kontomedel. De har rent faktiskt motta-

gits för annan, men här måste en distinktion göras mellan de svenska 

pengar som kunderna lämnat och de utländska. Som framhållits i av-

snitt 1.3.2 kan endast svenska pengar, som alltid har samma värde i 

svenska kronor, anses mottaget för annan. Individualiseringskravet är 

således uppfyllt avseende de svenska pengar som kunderna lämnat.50  

 

Vad gäller de kunder som lämnat utländska kontanter för att återfå 

svenska kontomedel till ett värde av Swedbanks gällande köpkurs kan 

inte individualiseringskravet anses uppfyllt. Panaxia har i de fallen fått 

”sälja vidare” kontanterna till en bättre växlingskurs och behålla vins-

ten.51 Kunderna kan i dessa fall inte anses som ägare till egendomen 

eftersom de endast nöjt sig med att få tillbaka ett visst värde, medan 

                                                           
48 Panaxia hade rätt att göra en sådan vinst enligt bolagets avtal med kunderna.  
49 Se avsnitt 1.3.1. 
50 Möller, s. 12. 
51 Möller, s. 12 f. 
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Panaxia har fått rätt att genom vidareförfoganden göra vinst motsva-

rande skillnaden mellan det bestämda värdet och marknadsvärdet. Ef-

tersom anspråket måste art- och mängdbestämmas vid utländsk valuta 

och detta inte gjorts så har de utländska kontanterna blivit bolagets 

egna vid överlämnandet och därför har här en sammanblandning skett 

mellan kundernas medel och bolagets. Frågan är om sammanblanding-

en medfört att separationsrätt inte kan medges eftersom specialitets-

principens identifikationskrav då inte är uppfyllt? Enligt Möller har 

sammanblandingen inte omintetgjort kundernas separationsrätt. Han 

menar att man kan tillämpa HD:s ställningstagande i NJA 1995 s. 367 II 

där HD uttalade att betalaningar som influtit från andra kunder än de 

som i målet hävdade separationsrätt inte föranledde att separationsrätt-

en gick förlorad även om de influtna pengarna inte var redovisnings-

medel. Skulle sysslomannen i detta avseende ha gjort en rättslig felbe-

dömning så ansågs inte detta förhållande böra leda till att de övriga 

medlen förlorat sin karaktär av redovisningsmedel. Möller menar alltså 

att det får antas att Panaxia utgått från att betalningarna för den ut-

ländska valutan, till den del det svarade mot köpkursen, utgjorde redo-

visningsmedel på samma sätt som vederlagen från försäljningar av 

svenska kontanter. Någon risk för ”smitta” på de övriga kundernas se-

parationsrätt föreligger därmed inte enligt Möller. Här är jag dock av en 

annan åsikt. Det som HD uttalat i NJA 1995 s. 367 II kan absolut tilläm-

pas i Panaxias fall och det talar visserligen för att kunderna har separat-

ionsrätt trots att betalningen för den utländska valutan tillkommer bo-

laget självt. Jag är dock av den uppfattningen att man inte kan dra den 

slutsatsen utan att man beaktat vissa andra omständigheter. Exempel-

vis så skriver Möller att detta uttalande är en utvidgning av det undan-

tag som gäller när ett belopp som tillhör gäldenären av tillfälligt förbi-
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seende placerats på redovisningskontot.52 Efter HD:s uttalanden i 2009 

års fall finns dock anledning att ifrågasätta hans argument. Huvudre-

geln är ju att separationsrätten faller om sammanblandning har skett, 

men så finns det vissa undantag. Förutom det, när egendom avhänts 

någon genom brott, så finns det andra undantag som man antagligen 

kan använda som vägledning. Dessa andra undantag från specialitets-

principen är dock inga förutsättningar för separationsrätt som majorite-

ten av HD har ställt sig bakom, utan det är undantag som man efter 

Lindskogs tillägg har tolkat som potentiella möjligheter för att medge 

borgenärer separationsrätt. Det argument som Möller bygger sin slut-

sats på angående den sammanblandning som nu är fråga om, faller inte 

ens in under ett av dessa undantag, utan är en utvidgning av ett undan-

tag. Enligt mig känns ett sådant argument ganska svagt och jag tror 

snarare på att man kommer att gå på HD:s huvudregel och säga att se-

parationsrätten faller eftersom sammanblandning skett med gäldenä-

rens egna medel. Rättsläget är dock högst oklart och man kan såklart 

argumentera för separationsrätt på det sättet eftersom det inte finns 

några klara regler för när separationsrätt ska medges i fall där gäldenä-

ren fått medel i sin besittning med borgenärens samtycke.  

 

Som nämnts vad gäller specialitetsprincipens krav på identifikation så 

är det inte uppfyllt om borgenärens medel sammanblandats. Förutom 

sammanblandning med Panaxias egna medel har även kundernas me-

del sammanblandats med varandra i kontantlagret. Sammanblandingen 

har sedan bestått då medlen av Panaxia omvandlats till en fordran på 

köpare av kontanter och när köparens betalning influtit på redovis-

ningskontot. Att olika kunders medel sammanblandats medför dock 

inte att separationsrätten går förlorad, utan kunderna anses istället ha 

                                                           
52 Möller s. 11. 
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samäganderätt till den sammanlagda förmögenhetsmassan och bristen 

som förorsakats av Panaxia slås ut proportionerligt i förhållande till vad 

kunderna lämnat.53 Att kundernas medel kan sammanblandas på ett 

sådant sätt måste också anses som en praktisk förutsättning för att 

kunna driva den här typen av verksamhet.   

 

I viss utsträckning har bolaget även satt in egna medel på redovis-

ningskontot. Dessa insättningar har i jämförelse med behållningen på 

kontot varit väldigt små. Enligt Lindskogs uttalande i 2009 års fall så 

anses det vara ett av de undantag från specialitetsprincipen som kan 

göras gällande, det vill säga när sammanblandingen anses såpass obe-

tydlig att den inte inverkar på den sakrättsliga identiteten. Motsva-

rande anses även gälla enligt redovisningslagens förarbeten och ett re-

dovisningskonto behöver inte förlora sin speciella karaktär så snart ett 

belopp som tillhör gäldenären finns på kontot. Vart gränsen går är dock 

oklart. Om man tillämpar HD:s tidigare praxis54 så kan kundmedlen i 

och för sig bedömas som sammanblandade, men ändå ”behörigen av-

skilda” från Panaxias egna medel. Den sammanblandning som skett 

med Panaxias egna medel i denna del kan troligtvis inte anses utgöra 

skäl till att neka kunderna separationsrätt.55 Därefter skriver Möller att 

detta gäller oavsett om kunderna kan visas ha medgett eller känt till de 

berörda sammanblandningarna. Enligt min mening talar det snarare för 

att separationsrätten bör gå förlorad om kunderna varit i ”ond tro” an-

gående sammanblandingen, även om insättningarna varit små i jämfö-

relse med behållningen. Kunderna har ju i det fallet varit medvetna om 

att deras medel inte hållits avskilda och bör därför inte erhålla den prio-

ritering som separationsrätten medför.  

                                                           
53 Se tredje stycket i redovisningslagen, NJA 1994 s. 506 samt Möller, s.13. 
54 NJA 1995 s. 367 II samt NJA 1998 s. 275. 
55 Möller, s. 13 f. 
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Som nämnts har Panaxia även agerat som inköpskommissionär och de 

kontoöverföringar som genomförts för att verkställa betalningarna till 

säljaren har innefattat att medel passerat över redovisningskontot. En-

ligt Möller har detta ingen betydelse för separationsrätten eftersom det 

bara varit fråga om ”studsar” på redovisningskontot, och eftersom de 

studsande medlen också utgjort redovisningsmedel.56 Det framkommer 

inte av rättsutlåtandet, men jag utgår från att han dragit den slutsatsen 

utifrån ett av Lindskogs undantag i 2009 års fall.57 Enligt Lindskog kan 

det föreligga ett undantag från specialitetsprincipen i fall det förekom-

mit ett kort avbrott i egendomskontinuiteten. Om ett belopp av be-

stämd storlek under kort tid successivt överförs från konto till konto, 

ligger det typiskt sett nära till hands att anse det som under förloppet 

individualiserade medel. Att andra medel funnits på de konton som 

passerats bör i det läget sakna betydelse.  Enligt min uppfattning är un-

dantaget till för att skydda de medel som passerar kontot från att för-

lora sin karaktär som redovisningsmedel. Det säger ingenting om de 

medel som innan ”passerandet” funnits på kontot. Även om detta i sig 

inte utgör skäl till att kunderna ska nekas separationsrätt så anser jag 

ändå att dessa transaktioner har betydelse för bedömningen om kun-

derna ska beviljas separationsrätt.  

 

Enligt Möller har de kunder som lämnat svenska kontanter för utbyte 

mot svenska kontopengar en mot konkursboet skyddad samägande-

rätt/samseparationsrätt till de medel och fordringar som fanns i kon-

tanthanteringssystemet på konkursdagen. Han anser alltså inte att den 

sakrättsliga identiteten i förhållande till Panaxias förmögenhet gått för-

                                                           
56 Möller, s. 15. 
57 Se JR Lindskogs tillägg i NJA 2009 s. 500, s. 517. 
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lorad. Kundernas tillgångar kan mot Panaxia rent faktiskt vara sam-

manblandade, men juridiskt behörigen avskilda. Enligt Möller ska 

kunderna få dela på kvarvarande medel och fordringar i relation till 

hur mycket oredovisade medel som var och en lämnat.  

 

6.3  Min bedömning 

Jag anser, till skillnad från Möller, att många faktorer talar för att den 

sakrättsliga identiteten visst gått förlorad. För det första talar 2009 års 

fall för att det uppställs höga krav på om medel ska bedömas som av-

skilda, framförallt när det är fråga om inomobligatoriska förhållanden. 

Vidare är huvudregeln enligt 2009 års fall att separationsrätten upphör 

om sammanblandning har skett, även om denna utgör en avgränsad 

del av gäldenärens förmögenhet. Frågan är alltså om det finns skäl för 

ett undantag från huvudregeln i detta fall? 

   

Även om omständigheterna, var för sig, inte har någon betydelse för 

separationsrätten så kan det sammantaget ses som att det förekommit 

så pass många dispositioner att det fråntagit redovisningskontot dess 

särskilda karaktär.58 Detta är dock inte något som Möller behandlat i sitt 

rättsutlåtande. Han gör istället en enskild bedömning av varje del där 

specialitetsprincipen kan ifrågasättas. Då ingen av dessa delar, enligt 

honom, leder till att separationsrätten gått förlorad kan man bevilja 

kunderna rätt. Jag undrar dock om man inte ska se på alla dessa delar, 

där specialitetsprincipen kan ifrågasättas, som en helhet och därefter 

bedöma om omständigheterna tillsammans kan ifrågasätta kundernas 

separationsrätt? 

 

                                                           
58 Jfr NJA 1995 s. 367 II. 
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Eftersom Möller till stor del endast beaktat de omständigheter som talar 

för att medge kunderna separationsrätt känns rättsutlåtandet, enligt 

mig, inte alls objektivt. Detta kan tyckas märkligt eftersom utlåtandet är 

till för att utreda ”huruvida kunderna har separationsrätt” och inte 

”vilka argument som talar för att man ska medge kunderna separat-

ionsrätt”. Möller tar till stor del endast upp de omständigheter som ta-

lar för att separationsrätt ska medges, det är nästan som att han skrivit 

detta utlåtande som ombud för kunderna. I brist på annat material an-

gående bolagets verksamhet och deras sätt att hantera redovisnings-

kontot kan man även fråga sig om Möller verkligen tagit upp alla rele-

vanta omständigheter? Det kan tänkas vara så att han förenklat om-

ständigheterna för att de ska tala mer för att kunderna har separations-

rätt. Incitamentet för att göra på det sättet är dock oklart och behöver 

självklart inte vara för handen, men man får känslan av att Möller skri-

vit utlåtandet i hopp om att kunderna ska medges separationsrätt och 

därför främst diskuterat de omständigheter som talar för det.  Kanske 

är det ett skälighetsresonemang som föranlett detta? Och visst kan det 

tänkas oskäligt att inte medge kunderna som lämnat in sina dagskassor 

separationsrätt när det inte är de som orsakat sammanblandningen. Jag 

anser dock, till skillnad från Möller, att det finns omständigheter som 

talar för att kundernas medel inte längre kan identifieras. För det första 

så är utgångspunkten efter NJA 2009 s. 500 att separationsrätten till 

penningmedel upphör om de blandas samman med besittarens egna 

medel. Frågan är emellertid om det finns skäl för undantag från specia-

litetsprincipens identifikationskrav i detta fall? Visst kan omständighet-

erna var för sig ge intrycket av att separationsrätt ska medges, men om 

man istället ser på alla omständigheter sammantaget så kan de, som en 

helhet, snarare tala för att redovisningsmedlen inte kan anses avskilda 
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på ett sätt där de kan identifieras som medel avsatta för redovisning för 

kunderna.  

 

 I både NJA 1995 s. 367 II och NJA 1998 s. 275 talar HD om att medel på 

ett bankkonto för annans räkning inte är behörigen avskilda om upp-

dragstagaren genom insättningar och uttag för egen del använder 

bankkontot som ett vanligt privat konto. Å andra sidan förlorar inte ett 

bankkonto med redovisningsmedel sin särskilda karaktär så snart ett 

belopp som tillhör kontoinnehavaren finns på kontot. Gränsdragnings-

problem uppstår här och i Panaxias fall kan man fråga sig när bolagets 

dispositioner av egna medel på kontot blir så omfattande att medlen 

som tillhör kunderna inte längre kan utgöra redovisningsmedel? Något 

exakt och korrekt svar finns tyvärr inte här.  

 

De omständigheter i Panaxia som talar för att bolaget har använt redo-

visningskontot på ett sätt som fråntagit kontot dess särskilda karaktär 

är följande: Panaxia har fört över inflytande medel från försäljning av 

växelkassor till ett av bolaget tillhörigt företagskonto. Man kan också 

fråga sig om det skett direkta uttag från redovisningskontot som satts in 

på bolagets privata konto. Exakt hur mycket som försvunnit på detta 

sätt vet man inte, men de till Panaxia lämnade kundmedel som inte 

hade återredovisats uppgick på konkursdagen till totalt cirka 646 milj. 

kr. Det som däremot fanns på konkursdagen i medel och fordringar 

som bör tillkomma kunderna var drygt 167 milj. kr. Pengarna har såle-

des försvunnit, antingen in i verksamheten för att täcka förluster, för-

skingrats av ägarna59, eller både och. På flera ställen i rättsutlåtandet 

jämför Möller den läcka som uppkommit i kontanthanteringssystemet 

                                                           
59 Senast i april i år väcktes åtal mot Panaxias grundare Thomas Gravius och Carolina 

Damos och de misstänkta brotten ska ha begåtts i deras andra bolag, men det pågår 

även en utredning om misstänkt förskingring i Panaxia.  
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med uttag och menar att uttag inte utgör någon sammanblandning.60 

Nu utgör inte uttag någon sammanblandning enligt gällande rätt, men 

om man kan jämföra läckaget med uttag så kan man väl också argu-

mentera för att bolaget, genom dessa ”uttag”, tillsammans med de 

andra dispositionerna som bolaget företagit fått till följd att medlen på 

kontot inte längre kan ses som redovisningsmedel. Jag talar framförallt 

om de dispositioner där Panaxias egna medel har satts in på redovis-

ningskontot, samt där bolaget som inköpskommissionär överfört medel 

genom redovisningskontot.  

 

Vidare har det även flutit in ”vanliga” medel på redovisningskontot 

som utgjorts av medel som Sparbanken 1826, enligt särskild överens-

kommelse till förmån för vissa kunder, under någon timme haft insatta 

på redovisningskontot innan de utbetalats. Även om dessa satts in med 

redovisningsskyldighet för Panaxia, som Möller menar, och inte blivit 

bolagets egna så är det en omständighet som tillsammans med de andra 

talar för att kundernas medel inte hållits avskilda på ett sätt som gör att 

specialitetsprincipens identifikationskrav kan anses uppfyllt.  

 

Möller anser att insättningarna av Panaxias egna medel inte har inne-

burit att bolaget använt kontot på ett sätt som förtagit dess särskilda 

karaktär. Han anser inte heller att bedömningen påverkas av de ”uttag” 

som ägt rum.61 Jag anser tvärtom att man ska se alla uttag och insätt-

ningar som en helhet och gör man det så kanske sammanblandningarna 

som skett inte alls ses som obetydliga. Snarare att allt sammantaget ta-

lar för att separationsrätt inte ska anses föreligga. Eftersom rättsläget är 

så pass oklart finns det inget som säger att varken det ena eller det 

                                                           
60 Se Möller, s. 13 f. 
61 Möller, s. 14. 
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andra är rätt. Skulle det vara så att det föreligger ett brottsligt förfa-

rande till grund för läckan så kan det tala för att separationsrätt ska 

medges.62   

 

Konkursförvaltaren Lars Henrik Andersson har i enlighet med Möllers 

rättsutlåtande medgett kunderna separationsrätt till 170 milj. kr. En 

förutsättning för att utbetalning ska kunna ske är dock att kunderna 

åtar sig att återbetala de erhållna medlen om en lagakraftvunnen dom 

skulle visa att konkursförvaltarens bedömning varit felaktig och sepa-

rationsrätt inte förelegat. Det sistnämnda visar på hur osäkert rättsläget 

är och att det finns stor risk för att övriga borgenärer kommer att mot-

sätta sig beslutet. Förhoppningsvis får vi ett mål som går upp i HD där 

de i plenum kan reda ut förutsättningarna för separationsrätt vid sam-

manblandade medel.   

 

7.  Åtgärder och lösningar 

7.1  Tillsyn 

Kontanter har en viktig funktion i samhället och som betalningsmedel 

utgör de en stor del av det sammanlagda värdet av alla betalningar. För 

att säkerställa såväl tillgången till och möjligheten att avhända sig kon-

tanter är hanteringen essentiell. En välfungerande marknad kräver en 

bra tillsyn över de värdebolag som hanterar stor delar av landets kon-

tantflöde. Efter Panaxia-konkursen kan det dessvärre ifrågasättas om vi 

i Sverige har ett välfungerande och säkert sätt att hantera kontanter på 

och redan idag kan man peka på områden som kräver förändring.63  

                                                           
62 Jmf NJA 2009 s. 500.  
63 En framställning om vissa utredningsbehov med anledning av Panaxias konkurs 

har gjorts av Riksbanken. Se 

http://www.riksbank.se/Documents/Protokollsbilagor/Direktionen/2012/probil_bilaga

_B_121016.pdf. 
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Idag lyder värdebolagen under reglerna för bevakningsföretag, det vill 

säga regler som i stor utsträckning fokuserar på vad som kan betecknas 

som traditionell bevakningsverksamhet. För att få tillstånd från Läns-

styrelsen så krävs endast att verksamheten bedrivs på ett sakkunnigt 

och omdömesfullt sätt. När man granskar den juridiska personens VD, 

styrelse och personal ingår inte kontroll av deras ekonomiska förhål-

landen. Detta bör definitivt ändras och en lösning är att man inför nå-

gon typ av ”vandelsprövning” för både den juridiska personen och de 

betydande personerna i bolaget. Det får ses som en självklarhet att bo-

lag som hanterar stora mängder pengar och de betydande personerna i 

det genomgår någon form av ekonomisk kontroll.   

 

Vidare finns det heller inget som reglerar hanteringen av stora mängder 

penningmedel. Samma sak gäller de finansiella risker som kan upp-

komma i en verksamhet som bedriver kontanthantering. Man kan också 

konstatera att det i dagens regelverk inte finns några regler som tar 

hänsyn till värdebolagens kritiska funktion i kontanthanteringen som 

till exempel krav på kapitalstyrka eller liknande som syftar till att stärka 

företagens finansiella motståndskraft mot konkurs. Kanske bör man 

införa att bolagen ska ha starka kapitalbuffertar eller särskilda buffertar 

för att hantera risker. Sådana krav kan bidra till att ge bolagen extra 

motståndskraft mot konkurs och en möjlighet att driva verksamheten 

vidare under en viss tid, även om en konkurs inträffar. 

 

Idag utövas heller inte någon ekonomisk tillsyn över värdebolagen och 

detta trots att de hanterar stora summor kontanter. Systemet har såle-

des många brister och det bör definitivt införas bättre tillsyn. En eko-

nomisk tillsyn, som omfattar en bevakning över bolagen och hur de 

                                                                                                                                                         
 



52 
 

bland annat säkerställer att kundernas pengar finns återbetalningsbara 

är nödvändigt i den här typen av verksamhet. Det är märkligt att det 

krävs transporttillstånd och säkerhetstillstånd, men ingen tillsyn från 

exempelvis Finansinspektionen.  

 

7.2  Andra alternativa åtgärder och lösningar 

Författningar som reglerar separationsrätt vid sammanblandad egen-

dom är få och förmodligen behövs det tydligare lagar, eller i vilket fall 

tydligare principer att förhålla sig till. Kanske är det så att sakrätten i 

sig är tillräcklig, men att man behöver en modernare syn på de olika 

kraven för att specialitetsprincipen ska anses uppfylld. Nuvarande krav 

för hur identifikationskravet ska ses och när medel bedöms som till-

räckligt avskilda är i dagsläget väldigt höga. När man i ett fall som Pa-

naxia där kunder, som består av småföretagare, löper risken att gå i 

konkurs på grund av den läcka som uppkommit i kontanthanteringssy-

stemet så kan det framstå som stötande att inte bevilja dem separations-

rätt. Skulle kraven för avskiljande inte vara så höga som de är idag så 

kanske det skulle vara enklare att bevilja kunderna separationsrätt. 

 

Ett annat exempel på hur kunderna skulle kunna få tillbaka sina pengar 

är genom att låta dem omfattas av den statliga insättningsgarantin64. Ett 

sådant skydd innebär att staten garanterar de pengar som kunderna 

lämnat om bolaget går i konkurs. Dessvärre är nog detta att gå för långt 

eftersom det i praktiken innebär att man ändrar förmånsrättsordningen 

i en konkurs och dessutom är det nog väldigt svårt att finansiera ett 

sådant lagförslag. Förslaget skulle ju innebära att mer pengar ska beta-

las ut än vad som finns i konkursboet och dessutom ska utbetalningen 

bekostas av staten. Tillgångarna i boet går i sådant fall till övriga borge-

                                                           
64 Se lag (1995:1571) om insättningsgaranti. 
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närer, men de ”redovisningsberättigade” ska också få betalt, fast ur en 

garantifond. Ett alternativ till insättningsgaranti om man inte vill ändra 

lagen kan vara att de enskilda företagen som lämnar kontanter kontrol-

lerar om det finns en försäkringsgivare som är villig att teckna en för-

säkring som faller ut om företagen inte skulle medges separationsrätt. 

Då får de enskilda en form av "insättningsgaranti" som de själva finan-

sierar genom försäkringspremien, utan att staten får ta den kostnaden. 

 

8.  Slutord 

Rättsläget beträffande separationsrätt vid sammanblandade medel är 

oklar och uppfattningarna går isär. Förutsägbarheten enligt praxis är 

liten och risken för att affärslivet hämmas är påtaglig. Sakrättsliga reg-

ler bör, om avsikten är att öka förutsägbarheten på marknaden, utfor-

mas på ett sådant sätt att osäkerheter elimineras i största möjliga mån. 

Om det är tillsynen, lagen eller både och som det behöver ändras på är 

dock inte helt klart. Det kan kort och gott konstateras att behovet av 

utredning och granskning på området är stort. Förhoppningsvis leder 

det till en säker rättsordning för de inblandade parterna samt en god 

förutsättning för omsättning i samhället.  I väntan på en eventuell lag-

stiftning eller en på annat sätt klarare och mer upplysande utgångs-

punkt från lagstiftarens sida, får domstolarna anses ha en plikt att ta sig 

friheten och klargöra rättsläget. 
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