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SAMMANFATTNING 
Att finansiera kapitalvaror på avbetalning är inte en sällan förekommande 

betalningsmetod för att konsumenter skall ha möjlighet att förvärva dessa typer 

av varor. Avbetalningsköp är en form av kreditköp där en säljare lämnar 

anstånd med hela eller delar av betalningen till konsumenten, och där köpet 

finansieras med lån hos säljaren eller annan kreditgivare. Krediten förenas 

jämväl med en rätt för kreditgivaren att återta varan i de fall konsumenten inte 

fullgör vad som åligger denne enligt avtalet.  

 

Idag är möjligheten till återtagande av en på avbetalning med 

återtagandeförbehåll såld vara enligt 2010 års konsumentkreditlag underkastad 

en genomgripande reglering. Den fylliga regleringen hindrar dock inte att 

spörsmål uppkommer angående hur ändamålsenligt återtagandeförbehåll är ur 

flertalet relevanta aspekter. Mot bakgrund av att förarbetena till 

konsumentkreditlagen vad avser återtagandeförbehåll är skrivna på senare 

delen av 70-talet finns det även skäl att undersöka ändamålsenligheten av 

dessa. Konsumentkrediträtten är som sig bör inriktad på att skydda 

konsumenter men det kan likväl ifrågasättas om skyddsintresset torde utvidgas 

till att i större utsträckning även avse kredittagaren. Vid studie av rätten för en 

kreditgivare att återta ett objekt i fall då inte konsumenten fullgör det som 

åligger denne framkommer en tvetydighet i hur lämplig dess användning är. 

Somliga spörsmål som uppkommer är tillfredställande ur konsumentvänlig 

synvinkel, andra inte, och vice versa.  

 

Sammantaget kan konstateras att utmaningen ligger i hur dessa intressen, 

konsument vs. kreditgivare, i största möjliga utsträckning ska tillgodoses jämte 

varandra där exakt likabehandling inte är att eftersträva, eftersom det är en 

omöjlighet. Regelmässigt återfinns omöjligheten i det faktum att när ett 

intresse tillgodoses för en part, innebär det inte sällan att motsatt effekt 

uppkommer för den andra parten. Situationen bör dock ses ur ett större 

sammanhang där inte nödvändigtvis ett tillgodosett intresse för kreditgivaren, 

automatiskt i det långa loppet, har negativ inverkan på konsumenterna.   
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FÖRKORTNINGAR 
 

AvtL Lag (1915:218) om avtal och andra rättshandlingar på 

förmögenhetsrättens område 

Ds  Departementsserien 

EEG  Europeiska ekonomiska gemenskapen 

EG  Europeiska gemenskapen 

EU  Europeiska unionen 

GFL  Lag (1986:796) om godtrosförvärv av lösöre 

HD  Högsta domstolen 

KKL  Konsumentköplag (1990:932) 

KkrL  Konsumentkreditlag (2010:1846) (1992:830) (1977:981) 

Mot.  Motion 

NJA  Nytt juridiskt arkiv avdelning I 

Prop.  Proposition 

SOU  Statens offentliga utredningar  
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1. INLEDNING 

1.1 Bakgrund 

Enskilt ägande är den mest grundläggande och långtgående juridiska rättsidén 

över ett fysiskt föremål och en av grundpelarna för ett fritt och demokratiskt 

samhälle. Det är en idé som grundar sig i den fria förfoganderätten över ett 

föremål som inte är särskilt undantaget genom lag, avtal eller sedvanerätt.1  

 

Som centralt sakrättsligt begrepp inom den privaträttsliga rättskipningen står 

just äganderätten.2 Företeelsen äganderätt har länge funnits då människor i alla 

tidsåldrar ansett sig som mer eller mindre ägare till ett visst föremål vilket i sin 

tur har skapat oenigheter. Inte minst inom konsumtionsmarknaden uppstår 

tvistigheter huruvida ett föremål tillhör den ena eller den andra. För att vidhålla 

en fungerande konsumtionsmarknad uppställs det i svensk rätt en mängd 

regleringar på detta område; konsumentköplag (1990:932) [cit. KKL], 

konsumentkreditlag (2010:1846) [cit. KkrL], lag (1986:796) om godtrosförvärv 

av lösöre [cit. GFL], för att nämna några. 

 

Äganderätten blir av central betydelse vid affärstransaktioner så som 

avbetalningsköp. Avbetalningsköp är en form av kreditköp där en säljare 

lämnar anstånd med hela eller delar av betalningen till konsumenten, och där 

köpet finansieras med lån hos säljaren eller annan kreditgivare.3 Konsumenten 

har ett behov av att dennes skydd är tillräckligt tillvarataget likväl som säljaren, 

eller den han har satt i sitt ställe, har ett behov av att säkerställa sin fordran. 

Diskussionen i lagstiftningsarbetet som föranledde den nu gällande 

konsumentkreditlagen berörde bland annat denna typ av köp och ifrågasatte 

huruvida konsumentskyddet var tillräckligt tillvarataget genom den då gällande 

                                                
1 Hessler, Henrik, Allmän sakrätt, Om det förmögenhetsrättsliga tredjemansskyddets 
principer, P.A Norstedt & Söners Förlag, Stockholm, 1973, s. 42 f. Se även Persson, 
Annina H., Förbehållsklausuler, En studie om säkerhetsrättens nuvarande  
och framtida ställning, Stiftelsen Skrifter utgivna av Juridiska fakulteten vid 
Stockholms Universitet, 1998, s. 109.  
2 Hessler, Allmän sakrätt, s. 42. 
3 Konsumentverket, Konsumentlagar, Konsumentkreditlagen, 
”http://www.konsumentverket.se/lagar--regler/lagar/konsumentkreditlagen/”, lydelse 
2013-11-28. 
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lag (1915:219) om avbetalningsköp. 4  Det diskuterades kring 

finansieringsinstitutens incitament att uppnå ett så för konsumenten 

fördelaktigt kreditavtal som möjligt. Detta utmynnade i sin tur i frågor kring 

följderna; högre pris i form av riskpremie, finansiering av färre varutyper, 

högre krav på kontantinsats samt kortare avbetalningstid. De förändringar som 

lades fram i Kreditköpkommitténs förslag i SOU 1975:63 ansågs tillräckliga 

men den med avbetalningsköp förenade återtaganderätten bedömdes medföra 

vissa olägenheter i konsumentsammanhang. 

 

Den idag omfattande regleringen i 2010 års KkrL till trots, uppstår det i 

praktiken differenser i tillämpningen av denna som skapar oförutsebarhet inte 

minst för konsumenter men också för andra aktörer på finansmarknaden, 

häribland kreditgivare. 5   Den fylliga regleringen hindrar inte heller att 

oklarheter råder beträffande dess ändamålsenlighet och lämplighet. Frågor som 

väcks är bland annat huruvida kreditgivarens behov är tillräckligt tillvarataget? 

Hur den praktiska effekten av tillämpningen ter sig? Och om 

konsumentskyddet verkligen är tillfredställande? 

1.2 Syfte och frågeställning 
Avbetalningsköp är en inte sällan använd finansieringsmetod för konsumenter 

som önskar förvärva kapitalvaror. För att möjliggöra finansiering av dessa 

varor används den förvärvade varan som säkerhet för det givna lånet med rätt 

för kreditgivaren att återta varan i fall då konsumenten inte uppfyller sina 

åligganden.  Idag är möjligheten till återtagande av en på avbetalning med 

återtagandeförbehåll såld vara i konsumentkreditlagen underkastad en 

genomgripande reglering. Motiven till gällande konsumentkreditlag, vad avser 

återtagandeförbehåll, sträcker sig tillbaka så långt som till förarbetena till 1977 

KkrL och tillämpningen har varit föremål för meningsskiljaktigheter i doktrin.  

 

Diskussionen har nu till synes avtagit och förarbetena till nu gällande 

konsumentkreditlag närmar sig en ålder av fyra decennier. Med anledning av 

det ovan anförda finns det skäl att närmare utreda återtagandeförbehållets 

                                                
4 SOU 1975:63 s. 180. 
5 Persson, Förbehållsklausuler, s. 40. 
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omfattning vad avser avbetalningsköp och därefter försöka utröna dess 

ändamålsenlighet.  

 

De frågeställningar som aktualiseras för denna uppsats är följaktligen: 

 

1. Är återtagandeförbehåll i konsumentförhållanden ändamålsenliga vad 

avser obligationsrättslig och sakrättslig giltighet?  

2. Är återtagandeförbehåll i konsumentförhållanden ändamålsenliga vad 

avser de ändamål som kan utläsas ur förarbetena till KkrL? 

3. Är återtagandeförbehåll i konsumentförhållanden ändamålsenligt 

tillämpade i praktiken? 

1.3 Avgränsningar 
Mot bakgrund av sakrättens ofta komplexa karaktär kommer en kortare 

presentation ske av rättsområdet. På grund av uppsatsens omfång samt mer 

djupgående karaktär kommer säkerhetsrätten (återtagandeförbehåll i synnerhet) 

beröras i större utsträckning än den annars primära äganderätten. Äganderätten 

kommer således i sak inte lämnas större utrymme än vad övriga 

framställningen kräver.  

 

Med vetskap om att handel med varor i många viktiga avseenden är av 

internationell karaktär är det ändock den nationella regleringen som kommer 

att beröras i denna uppsats. Återtagandeförbehåll kommer således att avse den 

nationella definitionen.6 Eftersom Sverige sedan 1995 är medlemmar i den 

Europeiska Unionen [cit. EU] kommer särskilda förordningar och direktiv 

utfärdade härifrån att vara föremål för redogörelsen i den mån det är av 

betydelse för framställningen. 

 

Den materiella avgränsningen motiveras mot bakgrund av vem den tilltänkta 

läsaren är. Framställningen syftar till att ha en mer djupgående karaktär, varför 

det förutsätts att läsaren besitter kunskap om de för framställningen 

grundläggande rättsområdena för att på bästa sätt kunna tillgodogöra sig 

                                                
6 Förbehållsklausuler har sin engelska motsvarighet i benämningen ”retention of title 
clauses”. Se Persson, Förbehållsklausuler, s. 65. 
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innehållet. Ett rättsekonomiskt perspektiv har på grund av utrymmesskäl 

lämnats utanför denna framställning, varför analys och slutsatser måste läsas 

mot bakgrund av avsaknaden av detta perspektiv. 

 
Författaren vill även förtydliga att det är ur konsumentens respektive 

kreditgivarens perspektiv som uppsatsen har sin utgångspunkt. Således 

kommer inte köp mellan näringsidkare eller andra likställda parter att beröras. 

Mot bakgrund av det faktum att uppsatspraktik på Handelsbanken Finans har 

utförts i samband med denna uppsats, kommer de transaktioner som talas om i 

framställningen att avse fall där en bank är kreditgivare och det finansierade 

objektet mestadels är ett fordon. Denna relation önskar författaren att läsaren 

har i åtanke. 

1.4 Metod och material 
Vid författandet av denna uppsats har den traditionella juridiska metoden 

använts varmed menas att utgångspunkt har tagits i en analys av gällande rätt, 

som den finns beskriven i lagar, förarbeten, rättsfall och juridisk doktrin. En 

inte obetydlig del av uppsatsen har således kommit att bestå i tolkning av dessa 

rättskällor.  

 

Rättskälleläran är dock ett för snävt begrepp att beskriva den juridiska metod 

som använts eftersom framställningen även till stor del består av empiriska 

överväganden. Den rena rättskälleläran måste därmed kompletteras med 

praktiska överväganden för att få fördjupade svar på faktiska 

tillämpningsfrågor. Således är även en rättsvetenskaplig metod nödvändig mot 

bakgrund av den empiriska och subjektiva del som präglar framställningen 

främst vad avser erfarenheter inhämtade från uppsatspraktiken hos 

Handelsbanken Finans. 

 

Vad avser materialet på det aktuella rättsområdet är detta tämligen rikt, det kan 

åtminstone inte anses som glest. Det finns en mängd verk som behandlar 

återtagandeförbehåll men då i andra primära sammanhang. Doktrinen är dock 

tunn på det specifika området vad gäller återtagandeförbehåll i 

konsumentsammanhang. Det främsta verket att tillgå är Perssons avhandling 
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om förbehållsklausuler. Detta är ett gediget arbete och är, såvitt författaren vet, 

det enda i sitt slag som uttryckligen behandlar denna typ av säkerhet. Därmed 

har Perssons verk om förbehållsklausuler varit det primära i uppsatsen, medan 

Hessler och Håstad m.fl. använts då det varit nödvändigt för att nyansera 

framställningen. På grund av att författaren ställt aktualitetskrav på vald 

litteratur har många äldre verk medvetet valts bort eftersom uppsatsen är tänkt 

att behandla dagens konsumentkrediträtt. För en mer historisk framställning 

hänvisas därmed till äldre verk. Rättspraxis på området är förhållandevis tunt 

och nämns endast då det varit påkallat för att beskriva praktiska 

tillämpningsproblem och även här har enbart rättsfall aktuella för dagens 

konsumentkrediträtt behandlats. 

 

Mot bakgrund av att praktik har genomförts på Handelsbanken Finans inom 

ramen för denna uppsats omfattar materialet även erfarenheter inhämtade under 

denna period. Författaren är medveten om erfarenheters subjektiva karaktär, 

men anser att dessa ändock är berikande för uppsatsen, särskilt med tanke på 

det aktuella ämnets praktiska tillämpningsproblem. 

1.4.1 Terminologi 

Vad avser terminologin i denna uppsats har, på grund av mångfalden av olika 

begrepp, valts två för uppsatsen specifika sådana. Begreppet konsument har 

genomgående används för att förtydliga det konsumenträttsliga perspektivet i 

framställningen. Likväl hade orden köpare, gäldenär eller kredittagare kunnat 

användas. Även begreppet kreditgivare har valts för att tydliggöra i denna 

uppsats avsett perspektiv – de mellan konsument och kreditgivare. Detta även 

eftersom det inte alltid är säljaren som är kreditgivaren. Likväl hade orden 

säljare, borgenär eller näringsidkare kunnat användas. 

 

I den allmänna delen, avsnitt 2, har dock mer generella begrepp använts, så 

som gäldenär, i den utsträckning det krävts för att på bästa sätt beskriva 

förhållandena så som de framgår i doktrin och andra framställningar. 
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1.5 Disposition 
Uppsatsen inleds med en allmän redogörelse för obligationsrätt, sakrätt samt 

säkerhetsrätt där sikte tas på att beskriva deras syfte och funktioner samt lägga 

grund för den fortsatta framställningen. Därefter presenteras en djupgående 

redogörelse för motiven bakom lagstiftningen till konsumentkreditlagen vad 

avser återtagandeförbehåll. Därefter följer särskilt om återtagandeförbehåll och 

de lega lata på området där fokus är att redogöra för förutsättningar och 

begränsningar kring företeelsen. Slutligen följer en avslutande analys i syfte att 

diskutera de lege ferenda.  

 

Författaren har valt att undvika den klassiska uppdelningen i en faktadel och en 

avslutande analyserande del. Orsaken till detta är att de frågor som aktualiseras 

i de inledande avsnitten inte kan utesluta egna ställningstaganden och analyser, 

och därmed inte klassas som renodlad fakta. 
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2. OBLIGATIONSRÄTT, SAKRÄTT OCH 

SÄKERHETSRÄTT 
Med vetskap om sakrättens komplexitet ska i det följande kort redogöras för 

grunderna i sakrätt, obligationsrätt samt säkerhetsrätt. Som ovan nämnts 

kommer äganderätten inte närmare att beröras mer än vad själva 

framställningen kräver. 

2.1 Obligationsrätt och sakrätt 
Begreppet sakrätt har över tid använts i skiftande betydelse. 7  Tidigare 

definierades termen som en rättighet som innehavaren kunde utöva mot vem 

som helst som hindrade dess användning, medan en obligationsrätt enbart 

kunde göras gällande mot en viss person, således motparten i avtalet. I Hesslers 

verk Allmän sakrätt, Om det förmögenhetsrättsliga tredjemansskyddets 

principer, behandlas alla slags rättigheter och fokuserar på i vad mån 

rättigheten står sig mot konkurrerande anspråk från tredje man. Den juridiska 

innebörden av detta refererar således inte enbart till vissa rättigheter, utan 

snarare till ett problem som finns vid alla rättigheter.8 Att det i juridisk mening 

inte finns någon i och för sig “riktig” definition av begreppet sakrätt tydliggör 

Håstad i sin bok Sakrätt avseende lös egendom.9 Persson konstaterar även i sitt 

verk Förbehållsklausuler, En studie om en säkerhetsrätts nuvarande och 

framtida ställning att svensk lagstiftning över lag inte tillhandahåller någon klar 

distinktion mellan sakrätt och obligationsrätt.10 

 

Sakrättens egenart grundas i att det inte sällan är fråga om schismer mellan 

parter som var för sig har ett obligationsrättsligt giltigt anspråk. Det är en 

omöjlighet att tillgodose båda anspråken fullt ut. Sakrättens uppgift är dels att 

tillhandahålla regler som ger incitament till den förste förvärvaren att 

förebygga konkurrerande förvärv, dels till att äldre förvärv (som i regel har 

företräde), kan förutses av en senare förvärvare.11 Vid en gäldenärs insolvens 

                                                
7 Håstad, Torgny, Sakrätt avseende lös egendom, 6 uppl., Norstedts Juridik AB, 
Stockholm, 2000, s. 15. Se även Hessler, Allmän sakrätt, s. 1. 
8 Ovan anfört stycke Hessler, Henrik, Allmän sakrätt, s. 5 f. 
9 Håstad, Sakrätt, s. 16. 
10 Persson, Förbehållsklausuler, s. 84. 
11 Håstad, Sakrätt, s. 17.  
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är vidare huvudregeln att en proportionell fördelning ska företas, där alla 

fordringsägare behandlas lika.12 Ett annat förhållningssätt skulle stå i direkt 

strid med den ekonomiska omsättningen. En viss särbehandling accepteras 

dock i form av förmånsrätt samt separationsrätt.13 Denna till äganderätten och 

sakrätten motstridiga företeelse motiveras av att det ekonomiska livet 

stimuleras då borgenärer tvingas att värdera sina risker i förhållande till vilken 

rätt de åtnjuter vid en gäldenärs insolvens.  

 

Det kan nämnas att sakrätten är definierad till ett antal bestämda typer enligt 

principen om numerus clausus: sakrätterna är till antalet begränsade.14 Detta 

innebär således enligt doktrinen att avtalsfriheten är inskränkt till de legalt 

erkända sakrätterna. 15  Skyddet är uppställt till förmån för tredje mans 

intressen. 16  Till skillnad från sakrätten kan parterna dock rent 

obligationsrättsligt sluta avtal om vilka villkor som helst.17 Härigenom finns 

således en möjlighet att variera de erkända sakrätterna, genom 

obligationsrättsliga avtalsvillkor. I konsumentkrediträttsliga sammanhang är 

detta dock relativt, eftersom det finns en mängd tvingande reglering som 

ändock inskränker användningen. 

2.2 Säkerhetsrätt 
Det är en rimlig utgångspunkt att varje av lagstiftaren uppställd och av 

domstolen skapad konsumenträttslig regel har till syfte att tillgodose 

konsumentens intressen. Reglerna kan bland annat verka skyddande för 

konsumenten så som svagare part. Emellertid torde även beaktas att den 

finansiella sektorn stimuleras ur allmän synpunkt. Som tidigare nämnts bereds 

kreditgivaren att så som säkerhet för det givna lånet förbehålla sig rätten att 

återta en vara i de fall konsumenten inte fullgör sina åtaganden enligt avtalet. 

Inte sällan oförutsedda fallissemangssituationer som uppstår hos en konsument 

kan vara ytterst svåra för en kreditgivare att förutse och beräkna.  
                                                
12 Hessler, Allmän sakrätt, s. 345. 
13 Håstad, Sakrätt, s. 17. Se även Hessler, Allmän sakrätt, s. 345. 
14 Hessler, Henrik, Allmän sakrätt, s. 83 f. 
15 Persson, Förbehållsklausuler, s. 84. 
16 Ibid. 
17 Se vissa begränsningar i bland annat 36 § lag (1915:218) om avtal och andra 
rättshandlingar på förmögenhetsrättens område samt konsumenträttslig lagstiftning i 
bl.a. KkrL och KKL.  
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Säkerhetsrättens praktiska innebörd hänger funktionellt nära samman med 

vilka kreditrisker en kreditgivare är villig att ta och givetvis även den funktion 

säkerhetsrätten är tänkt att fylla. 18  Återtagandeförbehåll har likt övriga 

säkerhetsrätter två skilda funktioner; en obligationsrättslig samt en 

sakrättslig.19 Kreditgivaren kan använda klausulen som ett påtryckningsmedel i 

fall av utebliven betalning samt i det senare fallet äga företräde till objektet om 

de uppstår konkurrens om detta med andra borgenärer. Även kreditgivarens 

skydd mot godtrosförvärvare aktualiseras.20 

 

Viktigt att påpeka är att en uppställd klausul om återtagande innebär en 

separationsrätt i en eventuell konkurs hos köparen till skillnad från andra 

säkerhetsrätter så som företagshypotek vilken enbart ger särskild förmånsrätt.21 

2.2.1 Skyddets uppkomst – det sakrättsliga momentet 

I svensk rätt krävs det som huvudregel för sakrättsligt giltiga förvärv och 

transaktioner att ett visst sakrättsmoment är uppfyllt eller har inträffat.22  

Formellt sett är detta krav helt fristående från prövningen av huruvida det 

föreligger ett giltigt avtal eller inte. 

 

I svensk rätt är huvudregeln tradition det dominerande sakrättsliga momentet.23 

I övrigt är denuntiation, registrering, märkning, och avskiljande företeelser 

som är vanligt förekommande.24 Valet av sakrättsligt moment skiftar efter 

vilket typ av transaktion som är aktuell samt vilken egendomskategori den 

försålda egendomen tillhör. Utöver nyss nämnda moment finns i svensk rätt 

s.k. tysta säkerhetsrätter, som således saknar ett sakrättsligt moment. Till denna 

                                                
18 Persson, Förbehållsklausuler, s. 94. 
19 Persson, Förbehållsklausuler, s. 87. Se även Persson, Förbehållsklausuler, s. 94 
angående andra säkerhetsrätter som dock inte är aktuella ur konsumenträttslig 
synvinkel. 
20 Hessler, Allmän sakrätt, s. 51 samt Persson, Förbehållsklausuler, s. 88. 
21 Millqvist, Göran, Sakrättens grunder – En lärobok i sakrättens grundläggande 
frågeställningar avseende lös egendom, 6 uppl., 2011, Norstedts Juridik AB, s. 99 
samt Persson, Förbehållsklausuler, s. 88. 
22 Millqvist, Sakrättens grunder, s. 118 f. 
23 Ibid. 
24 Persson, Förbehållsklausuler, s. 89. 
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grupp kan förbehåll om återtaganderätt hänföras vilket diskuteras närmare 

under avsnitt 4.3.25  

2.2.2 Det sakrättsliga momentets syfte och funktion 

De bakomliggande syftena för det sakrättsliga momentet avser nästan 

uteslutande vad vetenskapsmän på området angett, snarare än vad lagstiftaren 

har uttalat. Det är enligt författarens uppfattning därför något snävt att i den 

följande texten tala om syfte i förhållande till vad som normalt ryms inom 

definitionen för detta begrepp i rättsvetenskapliga texter. Hessler nämner en 

liknande reflektion.26 Det sakrättsliga momentets syfte sammanfaller nämligen 

närmast med dess funktion. Det ska även nämnas att de ”syften” som 

presenteras enligt nedan inte gör något anspråk på att vara uttömmande.  

2.2.2.1 Riskbegränsningsfunktionen 

Ett grundläggande ändamål bakom det sakrättsliga momentet torde vara att 

förhindra gäldenärer på obestånd, eller snarare på randen till obestånd, att 

företa rättshandlingar med avsikt att undanhålla egendom för borgenärerna, så 

kallade borgenärsbedrägerier. Dels undviks skentransaktioner, där gäldenären 

iscensätter en rättshandling, dels efterhandskonstruktioner, där gäldenären 

falskeligen påstår att en rättshandling har utförts.27 Detta syfte kommer till 

uttryck i NJA 1995 s. 367 där Högsta Domstolen [cit. HD] skriver att ” […] det 

grundläggande syfte som kravet på sakrättsligt moment är avsett att tillgodose 

är att förhindra skentransaktioner, dvs. transaktioner som inte är allvarligt 

menade då de företas eller som är konstruerade i efterhand.”  

2.2.2.2 Publicitetsprincipen 

Att det sakrättsliga momentet ger publicitet åt transaktionen anses motverka 

många av de fallgropar parterna kan råka ut för rent sakrättsligt. Det ska bland 

annat underlätta för tredje man att få vetskap om en eventuell överlåtelse men 

även bidra till att underlätta styrkande av rättsförändringen och inte minst 

                                                
25 Ovan anfört stycke Persson, Förbehållsklausuler, s. 89. 
26 Se Hessler, Allmän sakrätt, s. 88 f. 
27 Ovan anfört stycke Myrdal, Staffan, Borgenärsskyddet – Om principerna för 
skyddet mot överlåtarens och pantsättarens borgenärer, Norstedts Juridik AB, 
Stockholm, 2002, s. 40 ff. Se även Hessler, Allmän sakrätt, s. 87, 90.  
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tidpunkten för denna. 28  Publicitetsprincipen är dock en sanning med 

modifikation då flertalet av det sakrättsliga moment som nämnts ovan kräver 

aktivt handlande av parterna – exempelvis kontroll i register, uppföljning av 

tidigare ägarförhållanden etc. 

2.2.2.3 Andra syften 

Som ovan nämnts är ovanstående ”syften” inte tänkt att verka uttömmande. Det 

faktiska sakrättsliga momentet varierar beroende på transaktion och det 

verkliga syftet är inte sällan en kombination av dess avsikt och funktion. Vad 

som kan nämnas i sammanhanget är dock kreditgivningssyftet som innebär att 

kreditgivaren grundar sin kreditbedömning på vilken egendom kredittagaren 

har i sin besittning.29  Detta syfte får enligt författarens mening anses inaktuellt 

eftersom dagens kreditgivning primärt baseras på andra grunder, exempelvis 

inkomst. Ett mer informellt syfte torde vara att kravet på sakrättsligt moment 

håller ordning och reda i handelssektorn.30 Detta kan enligt författaren dock 

inte hävdas utan viss kritik eftersom just säkerhetsrätten i allmänhet och 

klausuler om återtaganderätt i synnerhet är förhållandevis otillgängligt och 

svåröverskådligt, inte minst för konsumenter. Å andra sidan kan säkerligen 

hävdas att de sakrättsliga momenten åtminstone bidrar till att i någon mån 

minska dessa otydligheter. 

 

Man bör även ha i åtanke att det sakrättsliga momentet inte nödvändigtvis 

hänger samman med köpets fullbordan som sådant. Som exempel kan nämnas 

att en köpare inte kan tillgodogöra sig en vara förrän han fått besittning över 

den. För att kunna nyttja en köpt bil, måste ju köparen få bilen i sin besittning, 

och köpet framstår därmed som rationellt sett fullbordat. Inget hindrar dock att 

det sakrättsliga skyddet uppstår vid en tidpunkt dessförinnan och heller inte vid 

tiden efter den mellan partnerna uppfattade tidpunkten för fullbordandet. 

Således är det viktigt att särskilja det avtalsmässiga och materiella 

fullbordandet från det sakrättsliga.31 

                                                
28 Adlercreutz Axel, Pfannenstill Magnus, Finansieringsformers rättsliga reglering, 5 
uppl., Studentlitteratur AB, Lund, 2010, s. 47 f.  
29 Se Hellner, Allmän sakrätt, s. 88.  
30 Myrdal, Borgenärsskyddet, s. 49. 
31 Ovan anfört stycke Hessler, Allmän sakrätt, s. 32, 88 f. 
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2.3 Sammanfattning 
Som ovan antytts har sakrätt och obligationsrätt en central del i rättsområden 

som rör säkerheter. De avgör säkerhetens tillämpning, räckvidd och giltighet. 

Vad avser återtagandeförbehåll blir sak- och obligationsrätten av särskild vikt 

eftersom det är ett kontraktsvillkor som inte är synbart utåt – det saknar, som 

nämnts, ett sakrättsligt moment. Det kan givetvis diskuteras huruvida sakrätten 

är av betydelse i praktiken för de inblandade parterna – här konsument och 

kreditgivare. Icke desto mindre är diskussionen kring företeelserna av vikt för 

tillämpningen av återtagandeförbehåll. Trots att rättsläget till viss del kan sägas 

vara klarlagt finns utrymme för överväganden huruvida rättstillämpningen är 

tillfredställande eller inte. Mer om detta nedan under avsnitt 5. 
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3. ÅTERTAGANDEFÖRBEHÅLLENS MOTIV 
Som ovan anförts finns det förutom legala företrädesrätter även sådana parterna 

kan avtala om.32 Villkor som uppställts mellan borgenär och gäldenär (här 

konsument och kreditgivare) som syftar till att säkerställa borgenärens rätt har 

sedan dess uppkomst på 1700-talet, dock troligen lagstiftad först i Köplag 

(1905:8), varit vida omdiskuterad vad avser framförallt terminologi och 

rättsverkan.33 Men även senare i 1915 års lag (1915:219) om avbetalningsköp, 

trots försök att komma tillrätta med problemet, kritiserades det då så kallade 

ägarförbehållet för att användas av kreditgivarna i kombination med 

kopplingsförbehåll och avräkningsförbehåll till stor nackdel för 

konsumenterna.34 Så fortsatte även diskussionen inför 1953 års lag (1953:152) 

om avbetalningsköp. På 1970-talet utvecklades den så kallade sociala 

civilrätten vilken hade till syfte att förstärka konsumentskyddet.35 Kritiken mot 

då gällande rätt bestod bland annat i om säljarna skulle ha en möjlighet att 

uppställa klausuler om ägande/återtaganderätt och om de skulle inskränkas 

eller helt avskaffas.36 År 1977 utmynnade diskussionen i en ny lag som 

uteslutande reglerade situationer då konsumenter köpte varor på kredit, således 

1977 års KkrL. 

3.1 Motiven till konsumentkreditlagens reglering avseende 

återtagandeförbehåll 

I det kommande följer en redogörelse för de konsumentkrediträttsliga motiven 

avseende återtagandeförbehåll. Framställningen återger ur författarens 

synvinkel de inför konsumentkreditlagen utgivna förarbetenas motiv och 

argument. Författaren vill uppmärksamma på att flertalet av de för 

återtagandeförbehåll relevanta lagparagraferna i 2010 års KkrL i det följande 

avsnittet, motsvaras vad gäller motiv, av de lagregler som fanns såväl i 1992 

års KkrL som i 1977 års KkrL. Med anledning av detta redogörs främst för 

förarbetena till 1977 års KkrL.  

                                                
32 Hessler, Allmän sakrätt, s. 52 f. 
33 Persson, Förbehållsklausuler, s. 75, 77. 
34 Persson, Förbehållsklausuler, s. 219 ff. 
35 Persson, Förbehållsklausuler, s. 249. 
36 Se SOU 1975:63 s. 181 samt Prop. 1976:77:123 s. 125.  
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3.2 Kreditköpkommitténs förslag 
Kreditköpkommitténs förslag grundar sig i att avbetalningsköp med 

återtaganderätt bedömdes vara den mest använda kreditformen, men att 

konsumentskyddet inte ansågs tillräckligt tillvarataget genom 

avbetalningsköplagens regler.37  

 

Med de förslag som upprättades beträffande kreditköp uppnåddes enligt 

kommittén en tillfredställande reglering. Den med avbetalning förenade 

återtaganderätten ansågs däremot kräva ytterligare behandling för att verka 

tillräckligt konsumentskyddande och vilkas olägenheter var tvunget att 

betraktas särskilt. En primär olägenhet med avbetalningsköpet var att det var 

den dyraste formen av konsumentkredit. I de allra flesta fall, konstaterade 

kommittén, uppstod det efter återtag en restskuld för konsumenten. Enligt då 

gällande rätt var skulden omedelbart förfallen till betalning och kunde därmed 

utkrävas av konsumenten. Däremot drevs denna skuld sällan in av 

kreditgivaren. Skälet härtill var att den konsument som var föremål för 

återtagande inte sällan saknade utmätningsbara tillgångar vilket resulterade i att 

det var verkningslöst för kreditgivaren att söka indriva den resterande skulden. 

Kommittén konstaterade sedan att detta faktum torde inverka på de 

kreditkostnader som är förenade med avbetalningsköp.38  Vad som därmed kan 

utläsas, enligt författaren, är att kommittén tillmäter säljarens rätt att kräva 

restskuld liten betydelse, eftersom priset redan torde satts på en nivå som 

åtminstone motsvarar vad som varit motiverat i fall då restskulden inte kunde 

krävas ut.  

 

Vidare anför kommittén som argument för en omprövning av återtaganderätten 

den olägenhet de innebär för konsumenten att bli av föremålet. Inte sällan utgör 

de objekt som är föremål för säkerheten en betydande del av konsumentens 

vardag, inte minst vad gäller just fordon och uppfattas därmed ofta som en del 

av konsumentens egendom. Andra skäl som anges är även objektets ringa 

värde för säljaren och den värdeförstöring som åtminstone subjektivt uppstår 

                                                
37 SOU 1975:63 s. 180. 
38 Ovan anfört stycke SOU 1975:63 s. 181.  
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när ett objekts affektions och bruksvärde överstiger det faktiska 

marknadsvärdet.39  

 

Mot bakgrund av ovanstående och med hänvisning till återtaganderättens ringa 

värde för säljaren, olägenheten det innebär för konsumenten att bli av med 

föremålet samt förekomsten av andra påtryckningsmedel och effektivare 

kreditbeviljningsmetoder föreslog kommittén att återtaganderätten för 

konsumentvaror i allmänhet skulle avskaffas och kvarstå endast för 

kapitalvaror.40  

 

Av det faktum att köparens restskuld efter återtagande kom att utgöra en 

betydande del av varans ursprungliga pris drog kommittén slutsatsen att rätten 

att göra ett återtag inte fungerade ändamålsenligt. Förslaget om att enbart 

kapitalstarka varor skulle få beläggas med återtaganderätt skulle således råda 

bot på att restskuld ofta uppstod till följd av olämplig varufinansiering. 

Kommittén medger dock att restskuld även kunde komma att uppstå på 

kapitalstarka varor, men då till följd av att bland annat kontantinsatsen varit för 

låg, löptiden för lång i förhållande till varans livslängd eller priset för högt i 

förhållande till varans marknadsmässiga värde. Enligt kommitténs mening 

ankommer det på kreditgivaren att begränsa risken för att en restskuld uppstår 

för konsumenten. En anpassning ska således ske av villkoren i avtalet bedömt 

efter konsumentens betalningsförmåga. Villkoren bör vidare enligt kommittén 

utformas så att varans värde under hela kredittiden överstiger kreditbeloppet. 

Detta ska därmed resultera i att restskuld endast undantagsvis kommer krävas 

ut och då i fall av vanvård eller liknande av varan från konsuments sida.41 

Regeln framställdes som ett logiskt komplement till de övriga av kommittén 

föreslagna regler som verkade i riktning mot att närma det föränderliga 

kreditbeloppet med varans föränderliga värde. Eftersom konsumenten inte 

sällan ansågs sakna utmätningsbara tillgångar, förväntades regelns betydelse 

främst vara av psykologisk karaktär. I de fall kreditgivaren valde att för 

framtida utmätning bevaka fordran kunde inkassokostnaderna och kraven på 
                                                
39 Ovan anfört stycke SOU 1975:63 s. 181. 
40 Se reservation i SOU 1975:63 s. 247 som använder uttrycket ”mycket dyrbara 
kapitalvaror”.  
41 SOU 1975:63 s. 187. 
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dröjsmålsränta ej sällan uppgå till belopp som var betydligt högre än 

restskulden.42 

3.2.1 Reservation 

Ledamoten Björling anförde i en reservation en starkt kritisk syn på förslaget 

om begränsningar i att använda återtagandeförbehåll vid konsumentvaror i 

allmänhet. Han menade bland annat att förslaget skulle påverka 

prisutvecklingen, omsättningen och särskilt de mindre bemedlade 

konsumenternas situation negativt. Även kommitténs föreslagna 

preklusionsregel av eventuell restskuld ifrågasattes. Björling menade att 

kommittén utgick från att kreditgivaren hade sig själv att skylla i fall då inte 

varans värde motsvarade restskulden. Han menade att ett prisfall även kunde ha 

andra orsaker, så som ändrat marknadsläge.43  Till reservationen anslöt sig 

även Brandberg och Cason i särskilda yttranden.44  

 

Även ledamot Fraenkel var tveksam till kommitténs förslag om hårt begränsad 

möjlighet till återtagande. Han anförde som förslag att återtaganderätt skulle 

förbjudas på varor som saknade egentligt värde för kreditgivaren.45  

3.3 Remissbehandlingen 
Förslaget att kraftigt begränsa kreditgivarens möjlighet till återtagande utsattes 

för omfattande kritik av flertalet remissinstanser.46 Likväl utsattes förslaget om 

att restskulden skulle bortfalla för klander från ett flertal remissinstanser där ett 

stort antal av dessa anslöt sig till ledamot Björlings reservation avseende denna 

punkt. Riksskatteverket framför särskilt att regeln om förbud mot att kräva 

restskuld, förutom i de fall varan utsatts för onormal värdeminskning från 

konsumentens håll, kan komma att innebära hårdare förhållningssätt av 

kreditgivare gentemot konsumenter vad avser betalningsanstånd i de fall 

kreditgivaren ser en risk för värdeförsämring av varan. Enligt Riksskatteverket 

kan även förslaget komma att leda till praktiska tillämpningsproblem för 

Kronofogdemyndigheten vid handräckningsförättningar, då särskild 

                                                
42 SOU 1975:63 s. 188. 
43 Ovan anfört stycke SOU 1975:63 s. 259-264. 
44 Se SOU 1975:63 s. 271. 
45 SOU 1975:63 s. 268. 
46 Prop. 1976/77:123 s. 286. 
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uppmärksamhet måste ägnas åt huruvida varan avviker från normalt skick eller 

inte.47 Köplagsutredningen anförde att regelns värde för konsumenterna var 

ringa, särskilt då kreditgivaren hade möjlighet att istället söka betalning i 

fordran. Mer allmänna rättsprinciper lades även till grund för förslagets 

bristande karaktär. Sveriges Advokatsamfund och professor Lennart Vahlén, 

framhöll att avtalsbundenhet även i dessa fall torde gälla och att det med 

förslaget skulle innebära att konsumenten på detta sätt kunde slippa att betala 

en stor del av köpeskillingen.48  

3.4 Lagrådet 
I det remitterade förslaget hade regeln om begränsning i återtaganderätten 

ändrat utformning. Förbudet mot att kräva restskuld hade justerats på så vis att 

den av kommittén föreslagna undantagsregeln tagits bort. Istället föreslogs ett 

näringsrättsligt förbud för en kreditgivare som använde förbehåll om 

återtaganderätt vid försäljning av vara som med hänsyn till sin beskaffenhet 

eller sitt värde på grund av förhållandens på marknaden ej var lämpad som 

kreditsäkerhet. 49   I lagrådet är justitierådet Hessler starkt kritisk till de 

remitterade förslaget om förbud mot att kräva restskuld. Han anför att vid 

tillfällen då konsumenten inser att han inte kommer kunna behålla varan, finns 

risk för att ett viktigt incitament för vårdande av denna kommer att bortfalla, i 

de fall då förbudet mot att kräva restskuld införs. Vidare skriver Hessler att 

motiven inte styrker ett förbud mot att kräva restskuld mot det faktum att 

säljaren sällan utkräver denna från konsumenten. Hessler menar att denna 

omständighet inte i något avseende stödjer förslaget, utan snarare talar för dess 

orimlighet eftersom kreditgivaren ändock kan välja att inledningsvis kräva 

konsumenten på fordringsbeloppet, och i fall inte detta förslår till full 

betalning, kräva återstoden av beloppet i ett återtagande av varan. 50 

Föredragande statsrådet anförde vid regeringssammanträdet 24 mars 1977 att 

                                                
47 Ovan anfört stycke Prop. 1976/77:123 s. 297 f. 
48 Prop. 1976/77:123 s. 298. 
49 Se Prop. 1976/77:123 s. 334 där ”De remitterade förslagen” till Konsumentkreditlag 
är bilagda i form av ”Bilaga 3”. Se särskilt 18 § 3 st s. 337 f. i propositionen. 
50 Ovan anfört stycke Prop. 1976/77:123 s. 359 f. 
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Hesslers kommentar enligt ovan, inte gav honom anledning att ändra sin 

tidigare anmälda uppfattning.51  

3.5 Prop. till 1977 års konsumentkreditlag 
I kommittébetänkandet hade som tidigare nämnts föreslagits en mycket 

långtgående begränsning av vilka varor som tilläts vara föremål för 

återtaganderätt. Som framgår var denna begränsning central som motiv till 

förslaget om förbud mot att utkräva restskuld. Enligt kommittén skulle denna 

reglering leda till att en restskuld mycket sällan uppkom för konsumenten. Den 

framhöll också att förbudet var en komplettering till övriga föreslagna regler 

som hade till syfte att närma säljarens fordran i förhållande till varans värde. 

 

I propositionen godtogs emellertid inte den av kommittén föreslagna 

begränsningen av för återtagandeförbehåll tillgängliga varor. Istället 

framfördes i propositionen en reglering som skulle stadga, att endast varor som 

med hänsyn till dess beskaffenhet eller värde eller på grund av andra 

förhållanden på marknaden verkligen var lämpade som kreditsäkerhet, fick 

vara föremål för återtagandeförbehåll.52 Även kommitténs förslag om förbud 

mot att kräva restskuld med undantag från vanvårdssituationer frångicks i den 

utsträckningen att rätten att kräva restskuld helt togs bort. Propositionen har i 

sitt slutliga utförande uttalat att de invändningar som gjorts, inte ger anledning 

att frångå tidigare redovisad uppfattning i frågan. Föredraganden skriver att  

” […] synsättet att kreditgivaren, om han väljer det för honom fördelaktiga 

återtagandealternativet, i gengäld bör få nöja sig med det värde som 

återtagandet kan tillgodoföra honom”. 53 

 

Vidare underströks även vikten av att ge incitament till kreditgivaren att söka 

anpassa varans livslängd till kredittiden samt kravet på kontantinsats. Som skäl 

för att den ovan redovisade undantagsregeln inte skulle vara gångbar angavs 

det att den skulle verka svårtillämpad och att en användning sällan skulle bli 

                                                
51 Prop. 1976/77:123 s. 373. 
52 Prop. 1976/77:123 s. 125 ff. 
53 Ovan anfört stycke Prop. 1976/77:123 s. 133. 
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aktuell. 54 Fördelarna med enkla och klara regler ansågs därmed överväga de 

nackdelar som undantagsvis kunde uppkomma för en kreditgivare. 

3.6 Lagutskottet 
Emellertid framställdes det i Mot. 1976/77:1596 yrkanden om att riksdagen 

skulle avslå den av regeringen föreslagna bestämmelsen om att restskuld inte 

skulle få krävas ut. Som skäl härför angavs att säljaren kan komma att drabbas 

av en kännbar rättsförlust i de fall en restskuld inte får krävas ut, mot bakgrund 

av att exempelvis en konsument underlåtit att teckna erforderlig försäkring. Det 

borde enligt motionärerna strida mot det allmänna rättsmedvetandet om en 

konsument kan göra vinst på säljarens bekostnad genom att slippa 

betalningsskyldighet. 55  Även företrädare för Motorbranschens Riksförbund 

framförde liknande synpunkter.56 Utskottet anslöt sig till deras formulering och 

föreslog att restskulden skulle få utkrävas om varan utsatts för betydande 

värdeminskning genom vanvård från köparens sida.57 Så kom även 1977 års 

KkrL att utformas. 

3.7 1992 års konsumentkreditlag 
Förslaget i Prop. 1991/92:83 Om ny konsumentkreditlag, syftar till att bredda 

tillämpningsområdet av lagen i jämförelse med den tidigare gällande.  I 

inledningen till propositionen sägs att den nya lagen är anpassad efter EGs 

regler om konsumentkrediter.58 I departementspromemorian Ds 1990:84. Ny 

konsumentkreditlag uttalades dock att ingenting framkommit som motiverat en 

ändring av de för återtagandeförbehåll relevanta paragraferna, 17-19 §§ 1977 

års KkrL.59 Propositionen ansluter även härtill.60 Huvudregeln om förbudet mot 

att kräva restskuld kom därmed att kvarstå oförändrat. Däremot infördes en 

möjlighet för kreditgivaren att säga upp krediten, och likväl återta varan, dels 

när värdet av en säkerhet (av relevans är här återtagandeförbehåll) avsevärt 

försämrats genom uppsåtligt eller grovt vårdslöst handlande från konsumentens 

                                                
54 Prop. 1976/77:123 s. 134 ff. 
55 Mot. 1976/77:1596 s. 14 ff som ingår i LU 1977/78:5 med anledning av proposition 
1976/77:123. 
56 LU 1977/78:5 s. 44 f. 
57 Se LU 1977/78:5 s. 43-45. 
58 Prop. 1991/92:83 s. 1. 
59 Ds 1990:84 s. 151. 
60 Prop. 1991/92:83  s. 92. 
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sida, dels i vissa fall när det kan anteciperas att konsumenten undandrar sig sin 

betalningsskyldighet.61 För att avgöra om säkerheten avsevärt försämrats ska 

det enligt motiven i det enskilda fallet göras en bedömning av säkerhetens 

värde i förhållande till krediten. Det räcker således inte med att säkerheten inte 

längre utgör en betryggande säkerhet, utan en onormal försämring måste kunna 

påvisas.62 Det gäller vidare enligt motiven att konsumenten uppsåtligen eller av 

grov vårdslöshet orsakat att säkerheten avsevärt försämrats. Konsumenten ska 

ha handlat eller underlåtit att göra något som gränsar till total likgiltighet inför 

vad som sker med den ställda säkerheten.63 Vad gäller om konsumenten 

undandrar sig betalningsskyldighet måste det vara styrkt att konsumenten 

försökt att undandra sig sin skuld. Det räcker således inte att de görs för 

sannolikt.64 

3.8 2010 års konsumentkreditlag 
Förslaget i Prop. 2009/10:242 Ny konsumentkreditlag, syftar till att genomföra 

Europaparlamentets och Rådets direktiv 2008/48/EG om konsumentkreditavtal 

och att motverka de skuldsättningsproblem som typiska snabblån för med sig.65 

I den nya lagen sägs att det samlade konsumentskyddet på området stärks.66 De 

bestämmelser i 1992 års KkrL som inte berördes av direktivet överfördes 

därmed i sak oförändrade till den nya lagen.67 I 2010 års KkrL borttogs de krav 

om skriftlighet som tidigare fanns. Numera gäller att kreditavtalet istället ska 

dokumenteras genom att nedtecknas i en handling eller i någon annan läsbar 

och varaktig form. I författningskommentaren framgår att för 

återtagandeförbehåll direkt väsentliga paragrafer, 38-46 §§ 2010 års KkrL, 

motsvaras lydelsen av de i 1992 års KkrL. Således förelåg ingen anledning att 

ändra nyss nämnda paragrafer i samband med införandet av EG-direktivet.68 

                                                
61 Prop. 1991/92:83 s. 90 f och Ds 1990:84 s. 149. 
62 Prop. 1991/92:83 s. 279. 
63 Prop. 1991/92:83 s. 279 f. se även Eriksson, Anders, Lambertz, Göran, 
Konsumentkrediter. En kommentar till 1992 års konsumentkreditlag, Publica, 
Stockholm, 1993, s. 227. 
64 Eriksson, Lambertz, En kommentar till 1992 konsumentkreditlag, s. 225. 
65 Ett tidigare direktiv finns även utfärdat, Europaparlamentets och rådets direktiv 
98/7/EG, däremot föranledde denna ingen lagändring i Sverige. 
66 Prop. 2009/10:242 s. 1. 
67 Prop. 2009/10:242 s. 38. 
68 Prop. 2009/10:242 s. 116-119. 
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De kom därmed att utformas i enlighet med lagrådets förslag, som inte gjort 

någon ändring i sak.  
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4. ÅTERTAGANDEFÖRBEHÅLL – FÖRUTSÄTTNINGAR, 
BEGRÄNSNINGAR OCH PRAXIS 

4.1 Återtagandeförbehållets omfattning 
I lagtext regleras återtagandeförbehållets omfattning rent konsumenträttsligt 

främst i 38-46 §§ 2010 års KkrL. Dessa paragrafer behandlar återtaganderätt 

vid kreditköp av vara (38 §), uppgörelse när en varar återtas (40 §), förbud mot 

att kräva restskuld (41 §), återlösande av en vara som återtagits (42 §), 

handräckning för återtagande av vara, m.m. (43 §) och förbud mot utmätning 

(46 §).  

 

Utöver dessa paragrafer finns de som indirekt påverkar rätten att återta en vara, 

så som exempelvis 32-36 §§ 2010 års KkrL vilka stadgar om betalning av 

skulden i förtid för såväl konsument som kreditgivare. Dessa nyss nämnda 

paragrafer är nämligen av vikt eftersom en vara endast får återtas om den 

tidpunkt har inträffat då konsumenten enligt 33 och 34 §§ 2010 års KkrL ska 

fullgöra sin skyldighet att betala i förtid.  

4.2 Något om terminologin 
Terminologin på området har som nämnts skiftat genom åren och har med stor 

sannolikhet bidragit till uppfattningen om att klausuler av detta slag är en 

svårtillämpad och snårig företeelse. Med återtagandeförbehåll enligt 38 § 2010 

års KkrL avses ett avtalsvillkor som innebär återtaganderätt för säljaren, eller 

den han sätter i sitt ställe, att vid äventyr av köparens betalningsdröjsmål, eller 

dennes åsidosättande av andra åligganden gentemot säljaren, återta varan.69 

 

Även de historiskt sett mer använda begreppen ägarförbehåll och 

hävningsförbehåll kan numera inordnas under 38 § 2010 års KkrL. I motiven 

till motsvarande paragraf i 1992 års KkrL, som i sin tur hänvisar till motiven i 

motsvarande paragraf i 1977 års KkrL, framgår att innebörden av förbehåll om 

återtaganderätt skall täcka båda de typer av förbehåll som angavs i 1 § 1915 års 

lag om avbetalningsköp, d.v.s. både ägarförbehåll och återtagandeförbehåll.70 

                                                
69 Persson, Förbehållsklausuler, s. 65.  
70 Prop. 1976/77:123 s. 178, Prop. 1991/92:83 s. 90 ff, 139 ff samt Persson, 
Förbehållsklausuler, s. 65, 412 ff. Se även NJA 1975 s. 222 där de tre 
förbehållstyperna troligen blev jämställda.  
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Även hävningsförbehåll kan i de flesta fall inordnas härunder, dock med vissa 

undantag.71  

 

Persson använder genomgående för dessa tre begrepp ordet förbehållsklausuler 

och anger som skäl till detta att det i utländska rättsordningar, där det 

förekommer olika förbehållstyper, ofta används en gemensam sammanfattande 

term.72 Att använda begreppet förbehållsklausuler är enligt Persson en ” […] 

utväg att dels närma sig den internationella utgångspunkten med en gemensam 

term för alla typer av förbehåll samtidigt som man undviker att motverka 

lagstiftarens intentioner”.73 I andra sammanhang ter sig begreppsmetodiken 

likväl varierande dels beroende på författare, dels på grund av sammanhanget. 

Konsumentverket har valt att använda sig av uttrycket ”Kreditgivaren kan 

återta varan”, utan att använda sig av ett egentligt begrepp.74 Adlercreutz och 

Pfannenstill använder i löpande text i boken Finansieringsformers rättsliga 

reglering begreppet ägandeförbehåll. 75  I lagtext förekommer inget direkt 

begrepp utan vald formulering i 38 § 2010 års KkrL lyder ”Med förbehåll om 

återtaganderätt avses […] ”. Enligt författaren kan dock konstateras, med 

utgångspunkt i KkrL samt doktrin på området, att samtliga tre ovan nämnda 

begrepp idag har samma rättsverkan och att lagstiftaren har en intention att 

frångå de två äldre begreppen.76 Som framkommit används i denna uppsats 

uteslutande begreppet återtagandeförbehåll vad avser den faktiska 

avtalsklausulen.77 Om terminologins rättstekniska och metodologiska innebörd 

samt effekten av en inkonsekvent begreppsanvändning diskuteras i avsnitt 

5.1.2. 

                                                
71 Gällande undantag för hävningsförbehåll se 54 § 4 st. KöpL (1990:931) samt 
Persson, Förbehållsklausuler, s. 64 f. 
72 Persson, Förbehållsklausuler, s. 65 f. 
73 Persson, Förbehållsklausuler, s. 65. 
74 Konsumentverket, Konsumentlagar, Konsumentkreditlagen,  
”http://www.konsumentverket.se/lagar--regler/lagar/konsumentkreditlagen/”  
lydelse 2012-12-11. 
75 Adlercreutz, Pfannenstill, Finansieringsformers rättsliga reglering, s. 57 ff. 
76 Millqvist, Sakrättens grunder, s. 97. 
77 Se Hessler i Prop. 1976/77:123 s. 356 där han uttrycker tillfredställelse över att 
begreppet återtagandeförbehåll används. 
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4.3 En säkerhetsrätt utan sakrättsligt moment 
Som framgått ovan är det sakrättsliga momentet en fundamental beståndsdel i 

ledet att vinna sakrättsligt skydd över viss egendom. Under avsnitt 2.2.2 

redogjordes för det sakrättsliga momentets syfte och funktion och det är mot 

bakgrund av avsaknaden av detta moment som återtagandeförbehållet har fått 

utstå mycket kritik.78 En fråga att uppmärksamma är dock varför man på andra 

områden inom säkerhetsrätten mer eller mindre förlikat sig med tanken på ett 

uteblivit sakrättsligt moment. 79  Rättsinstituten kommission och finansiell 

leasing saknar även dessa ett sakrättsligt moment och för dessa grundas 

kommissionärens/leasegivarens rätt till egendomen på äganderätten.80 Oaktat 

andra förhållanden som krävs för sakrättslig giltighet, anses avsaknaden av ett 

sakrättsligt moment inte hindra att en klausul om återtagandeförbehåll tillmäts 

sakrättslig verkan. 81  Vad avser återtagandeförbehåll torde det 

obligationsrättsliga momentet, således avtalet, fungera även för sakrättsligt 

skydd.  

 

Vad avser fordon finns dock sedan 2001 förordning (2001:650) om 

vägtrafikregister som innehåller föreskrifter för verkställighet av lagen 

(2001:558) om vägtrafikregister. I förordningens 10 kap. 7 § framgår det att vid 

ägarbyte skall i förekommande fall anges att en näringsidkare har överlåtit 

fordonet genom kreditköp med förbehåll om återtaganderätt. Genom detta 

moment ges således, utan att verka som ett sakrättsligt moment, uttryck för 

publicitetsprincipen eftersom kontraktsvillkoret blir synligt utåt då kontroll kan 

göras i Vägtrafikregistret av exempelvis en privatperson genom att kontakta 

Transportstyrelsen via telefon eller SMS.82 Kravet på registrering torde även 

försvåra godtrosförvärv av konsumentens singularsuccessorer genom kravet på 

undersökningsplikt. 

 

                                                
78 Persson, Förbehållsklausuler, s. 89. 
79 Persson, Förbehållsklausuler, s. 92 f. 
80 Ibid.  
81 Persson, Förbehållsklausuler, s. 654. 
82 Transportstyrelsen, Väg, Fordon, Fordons- och ägaruppgifter, 
 ”http://www.transportstyrelsen.se/sv/Vag/Fordon/Fordons-agaruppgift/”, lydelse 
2013-11-28. 
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4.4 Förutsättningar 
Då ovan redogjorts för återtagandeförhållets räckvidd följer nedan de rekvisit 

som måste uppfyllas för att ett förbehåll om återtaganderätt över huvud taget 

ska vinna giltighet. 

 
4.4.1 Avtalsrättsliga och konsumentköprättsliga regler 

Huvudregeln i svensk rätt är som bekant avtalsfrihet med bland annat 

begränsningar i konsumentkrediträttsliga samt avtalsrättsliga regler. För att ett 

återtagandeförbehåll ska ha rättslig verkan krävs i första hand att säljaren har 

inkorporerat villkoret i avtalet. Är inte denna förutsättning uppfylld föreligger 

ingen giltig säkerhetsrätt – varken obligationsrättsligt eller sakrättsligt. 83 

Huruvida villkoret ska anses intaget i parternas avtal eller inte bedöms utifrån 

avtalsrättsliga principer. Detta innebär att klausulen om återtaganderätt ska 

uppfylla de krav enligt lag (1915:218) om avtals och andra rättshandlingar på 

förmögenhetsrättens område [cit. AvtL] om anbud och accept samt de i övrigt 

gällande reglerna för att ett villkor ska anses vara en del av ett avtal. Enligt 

författarens mening torde detta inte vålla något vidare problem i praktiken då 

merparten av aktörerna på marknaden använder standardiserade avtal där 

klausulen sedan tidigare är införd.84 Inte heller får klausulens innehåll och 

praktiska effekter strida mot 36 § AvtL om oskäliga avtalsvillkor. Likaså torde 

detta inte vara något allmänt praktiskt problem av samma skäl som ovan. 

Däremot bör påpekas att tvistigheter i det enskilda fallet likväl kan uppstå mot 

bakgrund av ärendespecifika omständigheter mellan konsument och 

kreditgivare så som handläggning, tillvägagångssätt och överenskommelser 

utanför det faktiska avtalet.  

 

Konsumentkreditavtal behöver inte längre, så som enligt 1992 års KkrL, ingås 

skriftligen, utan ska nu enligt 14 § 1 st. 2010 års KkrL dokumenteras genom att 

nedtecknas i en handling eller i annan läsbar och varaktig form. Enligt 

propositionen till 1992 års KkrL, vari det första gången stadgades om ett 

skriftlighetskrav till förmån för konsumenter, framgår det att skriftlighetskravet 

                                                
83 Ovan anfört stycke Persson, Förbehållsklausuler, s. 407 f. 
84 Adlercreutz, Pfannenstill, Finansieringsformers rättsliga reglering, s. 81. 
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infördes mot bakgrund av ett flertal faktorer.85 Dels ansågs det underlätta för 

konsumenten att överblicka vilka åtaganden man ingått, dels överensstämde ett 

sådant krav på skriftlighet i viss mån även de direktiv uppställda av EG:s regler 

för konsumentkrediter.86  

 

Frågan som uppkommer i detta sammanhang är således huruvida ett muntligt 

avtal kan anses giltigt trots formuleringen ”dokumentation av avtalet” enligt 

ovan. Propositionen till 2010 års KkrL säger inget om detta uttryckligen, mer 

än hänvisar till vad som sagts om skriftligheten i motiven till 1992 års KkrL.87 

Det framgår av propositionen till 1992 års KkrL att kreditavtal som ingåtts 

muntligen per se inte torde vara ogiltiga, bland annat på grund av besvärande 

komplikationer om avtalet ogiltigförklaras eftersom prestationerna då ska gå 

åter.88 Detta var såväl promemorians inställning samt, med undantag från en 

remissinstans, även propositionens slutliga ståndpunkt.  

 

Den ur konsumenträttsligt perspektiv mest adekvata rättsföljden torde vara att 

avtalsvillkor som ingåtts muntligen och som är till nackdel för konsumenten 

ska anses vara ogiltiga. Vilket så som författaren tolkat det även torde vara 

gällande under 2010 års KkrL mot bakgrund vad som sagts ovan. Med nackdel 

avses ett villkor som förskjuter balansen i avtalet till kreditgivarens förmån.89 

Denna bedömning ska enligt propositionen till 1992 års KkrL göras utifrån de 

fall avtalsvillkoret inte skulle existera. I fall då återtagandeförbehåll skall 

utgöra ett villkor i kreditavtalet är det således frågan om hur situationen ser ut 

om villkoret inte tas med i avtalet. Att konsumenten riskerar att bli av med det 

finansierade objektet i fall då han inte fullgör sina åtaganden gentemot 

kreditgivaren får enligt författaren anses kunna vara till nackdel för 

konsumenten i fråga.90 Mot bakgrund av detta kan konstateras att ett villkor om 

                                                
85 Se Prop. 1991/92:83 s. 84 ff. 
86 Se Rådets direktiv 87/102/EEG av den 22 dec. 1986 om tillnärmning av 
medlemsstaternas lagar och andra författningar om konsumentkrediter och Rådets 
direktiv 90/88/EEG av den 22 feb. 1990 om ändring av 87/102/EEG om tillnärmning 
av medlemsstaternas lagar och andra författningar om konsumentkrediter. 
87 Prop. 2009/10:242 s. 60 f. 
88 Prop. 1991/92:83 s. 84 ff. 
89 Persson, Förbehållsklausuler, s. 411. 
90 Jfr exemplet i Prop. 1991/92:83 s. 87 om när räntesats avtalats muntligen/då 
ingenting sagts härom. 
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återtagandeförbehåll som ingåtts muntligen inte kan vara giltigt eftersom det 

får anses vara ett villkor till nackdel för konsumenten.91 Denna ståndpunkt intar 

även Persson i Förbehållsklausuler, En studie om en säkerhetsrätts nuvarande 

och framtida ställning, om än vad avser skriftlighetskravet i 1992 års KkrL.92 

Värt att nämna är även det faktum att kreditgivaren måste uppvisa 

dokumentation av avtalet, i en handling eller i någon annan läsbar och varaktig 

form, för de fall då ansökan om handräckning hos Kronofogden ska ske mot 

bakgrund av återtagande av det finansierade objektet.93  

 

Till denna reglering tillkommer även paragrafer i 2010 års KkrL som bland 

annat stadgar att ett antal specifika avtalsvillkor måste intas i kreditavtalet (9 

§), att en kreditprövning ska göras (12 §) samt att konsumenten har rätt att få 

en sammanställning över en betalningsplan (16 §) m.fl. 

4.4.2 Tidpunkten för klausulens stiftande 

Vid vilken tidpunkt som ett förbehåll om återtaganderätt har uppställts har 

betydelse både för bedömningen av huruvida förbehållet har obligationsrättslig 

samt sakrättslig verkan. 

 
Enligt 38 § 2 st. 1 p. 2010 års KkrL ska säljaren ha gjort förbehållet senast i 

samband med köpet för att trygga sin egen rätt till betalning. Detta framgår 

även av specialmotiveringen i propositionen till 1977 års KkrL. 94 

Obligationsrättsligt innebär uttryckssättet ”i samband med köpet” att det ska 

föreligga en närmare relation mellan det att förbehållet uppställs och att varan 

lämnas ut till konsumenten. Mot bakgrund av det som ovan sagts torde ”i 

samband med köpet” innebära att förbehållsklausuler uppställda både före och 

strax efter varans avlämnande till köparen är obligationsrättsligt giltiga. Det 

mer precisa tidsmellanrum som accepteras är dock överlämnat till praxis att 

avgöra utefter omständigheter i det enskilda fallet. 95  Såvitt författaren vet 

                                                
91 Se 9 § 2 st. 1992 års KkrL angående bedömning av huruvida ett villkor anses vara 
till nackdel för konsumenten eller inte. 
92 Persson, Förbehållsklausuler, s. 411. 
93 Se 43 § 2010 års KkrL om handräckning för återtagande av vara, m.m. 
94 Prop. 1976/77:123 s. 178. Se även Prop. 1991/92:83 s. 91 som hänvisar till motiven 
i 1976 års proposition.  
95 Ovan anfört stycke Persson, Förbehållsklausuler, s. 451 f. 
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finns inget exemplifierande konsumentkrediträttsligt fall vad gäller denna 

fråga.  

 

Vad avser den sakrättsliga giltigheten diskuteras denna mot bakgrund av det 

uteblivna sakrättsliga momentet hos denna typ av klausuler. Enligt 54 § 4 st. 

köplag (1990:931) ska ett förbehåll (hävningsförbehåll) vara uppställt innan 

köparen får varan i sin besittning. Kreditgivaren kan efter varans överlämnande 

därmed, såväl obligationsrättsligt som sakrättsligt, inte säkerställa sin fordran 

med en klausul om återtaganderätt. Motivet till detta är att en säkerhetsrätt i 

regel kräver ett sakrättsligt moment. Eftersom att det inte krävs något sådant 

vad gäller återtagandeförbehåll, vilket redogjorts för ovan under avsnitt 4.3, 

vill man att villkoret ändock ska göras synligt utåt.96 Härigenom uppfyller man 

syftet och funktionen med det sakrättsliga momentet om än indirekt.97 Det har 

dock diskuterats om förbehåll som träffats i samband med köpet, och därför är 

obligationsrättsligt giltigt, även av praktiska skäl kan erkännas sakrättslig 

verkan enligt KkrL.98 I praktiken har lösning emellertid hittats i att klausulen 

om rätt att återta varan återges i ett av kreditgivaren tillhandahållet 

standardavtal som enligt rutiner alltid delges konsumenten senast i samband 

med utlämning av varan.  

4.4.3 Specifikation av föremålet 

Den andra förutsättningen för att ett förbehåll om återtaganderätt ska vara 

sakrättsligt giltigt är att objektet för säkerhetsrätten avser en icke generiskt 

bestämd egendom.99 Föremålet ska således gå att identifiera och inte enbart 

vara av fungibel karaktär. Detta ger uttryck åt den så kallade 

specialitetsprincipen som består av att föremålet ska vara individualiserat från 

början samt bibehålla sin identitet så länge avtalet gäller.100 Detta förhållande 

anses av särskild vikt vid klausuler om återtaganderätt eftersom denna 

företeelse, som nämnts ovan, saknar ett sakrättsligt moment.101  

                                                
96 Persson, Förbehållsklausuler, s. 449. 
97 Se redogörelse för de sakrättsliga momentens syfte och funktion under avsnitt 2.2.2. 
98 Persson, Förbehållsklausuler, s. 452. Se Hessler i Prop. 1976/77:123 s. 356 f. 
99 Hessler, Allmän sakrätt, s. 160. 
100 Se vidare om specialitetsprincipens innebörd och undantag i Persson, 
Förbehållsklausuler, s. 492.  
101 Persson, Förbehållsklausuler, s. 492. 
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4.4.4 Den av förbehållet säkerställda fordringen 

En tredje förutsättning för att ett förbehåll om återtaganderätt ska vara 

sakrättsligt giltig, är att denna endast säkerställer köpeskillingen för de i avtalet 

specificerade objektet och därmed sammanhängande förbindelser. Det framgår 

även av 31 § 2010 års KkrL att belopp som konsumenten erlägger för 

avräkning på viss fordran på grund av krediten får kreditgivaren inte först 

avräkna på annan fordran. Detta stadgande har bland annat uppställts till 

förmån för konsumenterna, eftersom kreditgivaren annars kan tänkas välja att 

behålla ett räntebärande lån framför ett räntefritt till nackdel för konsumenten.  

Mot bakgrund av detta stadgande torde spörsmålen kring avräknings samt 

kopplingsförbehållen vara klarlagda.102 

4.4.5 Lämnare av krediten 

Fjärde och sista förutsättningen för sakrättslig och obligationsrättslig giltighet 

vad avser förbehåll om återtaganderätt är kravet på att det ska vara säljaren 

som lämnar krediten.103 Det krävs enligt 38 § 2010 års KkrL att säljaren ställer 

upp förbehållet för att trygga sin rätt till betalning. Detta innebär således att när 

betalningen, som vid bland annat låneköp (ej att förväxla med 

avbetalningsköp104) till fullo erläggs med ett belopp som köparen har lånat från 

en bank eller annan kreditgivare, kan säljaren inte förbehålla sig återtaganderätt 

och inte heller göra ett giltigt förbehåll till säkerhet för kreditgivarens rätt till 

betalning. Eftersom avbetalningsköp är ett inte sällan använt 

finansieringsalternativ har problemet för kreditgivarens säkerhet lösts så att 

säljaren överlåter sin fordran gentemot köparen på kreditgivaren. 105  Man 

uppfyller således de rekvisit som lagen stadgar: 1. säljaren uppställer 

förbehållet 2. i samband med köpet 3. för att trygga sin egen rätt till betalning. 

Denuntiation från överlåtaren till konsumenten krävs.106 Att säljaren överlåter 

sin fordran på kreditgivaren är godtagbart enligt propositionen till 1977 års 

                                                
102 Persson, Förbehållsklausuler, s. 255 f. Observera dock att kopplingsförbehållen 
inte uttryckligen förbjöds i lag, utan enbart genom förarbetena till 1977 års KkrL. 
103 Persson, Förbehållsklausuler, s. 524. 
104 Se Adlercreutz, Pfannenstill, Finansieringsformers rättsliga reglering, s. 66. 
105 Millqvist, Sakrättens grunder, s. 99 och Persson, Förbehållsklausuler, s. 528. Se 
även Adlercretuz, Pfannenstill, Finansieringsformers rättsliga reglering, s. 66. 
106 28 § 2 st. 2010 års KkrL. 
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KkrL.107 Viktigt att påpeka är dock att kreditgivaren aldrig enligt allmänna 

rättsgrundsatser förvärvar bättre rätt mot köparen än vad säljaren själv kunde 

åberopa.108  

4.5 Begränsningar 
I konsumentkrediträttsliga sammanhang adekvat begränsning kan anföras det 

faktum att konsumenten inte får tillåtas att förfoga över varan utöver vad som 

är nödvändigt med hänsyn till dess normala bruk.109 Vad som avses med 

förbud att förfoga i dessa sammanhang är att kreditgivaren inte får ha givit 

konsumenten en rätt att vidareförsälja varan innan köpeskillingen till fullo är 

betald.110 Har konsumenten givits fri förfoganderätt över varan är således 

återtagandeförbehållet inte sakrättsligt giltigt.  

 

Huruvida dessa avtal, där konsumenten givits fri förfoganderätt över varan, kan 

anses obligationsrättsligt giltigt har varit föremål för diskussion i doktrin. 

Bland andra framför Hessler att en klausul om återtagande torde vara giltig 

mellan parterna vad avser den egendom som fortfarande finns kvar i 

konsumentens besittning, vilken således (ännu) inte sålts vidare.111 Denna 

ståndpunkt anför även Hessler i förarbetena till 1977 års KkrL där det anges att 

ett förbehåll som uppställts till förmån för en vara som får vidareförsäljas, är 

obligationsrättsligt giltig.112 Ståndpunkten i 1977 års KkrL var därmed att 

dessa avtal var att anse som obligationsrättsligt giltiga. Den tidigare paragrafen 

i 1977 års KkrL överfördes i princip oförändrad till 2010 års KkrL. Eftersom 

inget sägs om detta förhållande i de senare förarbetena, torde även dessa avtal 

även enligt 2010 års KkrL vara åtminstone obligationsrättsligt giltiga.113  

 

 

                                                
107 Prop. 1976/77:123 s. 178. 
108 27 § lag (1936:81) om skuldebrev analogt. 
109 Persson, Förbehållsklausuler, s. 570 f. 
110 Millqvist, Sakrättens grunder, s. 99 f. 
111 Se Hessler, Allmän sakrätt, s. 191. 
112 Se Prop. 1976/77:123 s. 356. 
113 Se Millqvist, Sakrättens grunder, s. 99 f.  
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4.6 Extinktivt godtrosförvärv 
Givetvis är även skydd mot konsumentens singularsuccessorer av betydelse. 

Förbehållets sakrättsliga effekt kan nämligen förloras i de fall konsumentens 

singularsuccessorer har gjort ett exstinktivt godtrosförvärv.114 Det uppställs 

olika undersökningskrav beroende på om förvärvaren är en yrkesmässig 

bilhandlare eller en privatperson. Är förvärvaren en yrkesmässig bilhandlare 

krävs för att vara i god tro att en mycket omfattande undersökningsplikt har 

fullgjorts.115 I de fall förvärvaren är en privatperson krävs att han fullgjort en 

viss undersökningsplikt, dock inte av samma stränga karaktär som för en 

näringsidkare. Vidare kan påpekas att i de fall förvärvaren erhåller bilen från 

en etablerad bilhandlare (konsumenten/kredittagaren kan ha lämnat in sitt 

objekt till försäljning via ombud) krävs inga särskilda undersökningar, såvida 

inte detta är påkallat. Sker förvärvet däremot direkt från 

konsumenten/kredittagaren så som privatperson, är kraven betydligt 

strängare.116 Hur ett exstinktivt godtrosförvärv kan göras regleras bland annat i 

GFL men även praxis och allmänna sakrättsliga principer har utformat 

rättsreglerna på området.117 

4.7 Sammanfattning 
Ovan har redogjords för under vilka förutsättningar ett stipulerande av ett 

återtagandeförbehåll vinner obligations- respektive sakrättslig giltighet. En 

förbehållsklausul som inte är obligationsrättsligt giltig kan inte ha sakrättslig 

verkan.118 Däremot kan en klausul som är sakrättsligt ogiltig i vissa fall ändock 

vara gällande mellan parterna och således ha obligationsrättslig verkan. 

 

Att anmärka är att enligt svensk rätt vinner förbehåll om återtaganderätt 

sakrättsligt skydd gentemot en konsuments borgenärer givet att vissa 

förutsättningar är uppfyllda, detta gäller såväl vid utmätning som vid 

konkurs.119 Fråga att ställa är huruvida det är av vikt för kreditgivaren att uppnå 

sakrättsligt skydd, då återtagandeförbehållet sägs användas i största uträckning 
                                                
114 Persson, Förbehållsklausuler, s. 615. 
115 Persson, Förbehållsklausuler, s. 617. 
116 Persson, Förbehållsklausuler, s. 618. 
117 Persson, Förbehållsklausuler, s. 615. 
118 Ovan anfört stycke Persson, Förbehållsklausuler, s. 453. 
119 Millqvist, Sakrättens grunder, s. 97 samt Persson, Förbehållsklausuler, s. 654. 
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som ett påtryckningsmedel. 120  Oaktat detta är det emellertid först vid 

fallissemang hos en konsument som en sakrättslig giltighet är av betydelse för 

kreditgivaren. 121  Kreditgivaren önskar ju företrädesvis skydd mot 

konsumentens övriga borgenärer.  

4.8 Återtagandeförbehåll i praxis 
Det är på intet sätt ett oklart tillstånd som råder i praxis kring 

återtagandeförbehåll vad avser konsumentförhållanden. Rättsfallen på området 

är emellertid till sin mängd begränsade i konsumenträttsliga tvister. Detta 

betyder dock inte att spörsmålen inte existerar och att tillämpningen i praktiken 

är tillfredställande.  

 

NJA 2007 s. 501 angår dock en intressant sak där fråga var om en kreditgivare 

som begärt verkställighet av en exekutionstitel avseende en fordran på grund 

av konsumentkreditköp var förhindrad att härefter återta den vara som sålts till 

kredittagaren (konsumenten) med återtagandeförbehåll. Tveksamhet låg 

således i huruvida kreditgivaren hade förverkat sin rätt till återtagande mot 

bakgrund av att man redan sökt betalning för sin fordran i en till 

Kronofogdemyndigheten ställd ansökan om betalningsföreläggande (som inte 

verkställts). HD konstaterade att stöd saknas för att kreditgivarens rätt att återta 

varan förfaller om kreditgivaren först resultatlöst sökt utfå hela kreditfordran 

från gäldenären. HD anger vidare att en sådan ordning snarast skulle stå i strid 

med allmänna rättsgrundsatser.  

 

Enligt författarens tolkning av HDs uttalande torde menas att det inte kan vara 

korrekt att en kreditgivare inte tillåts att söka betalning för hela sin fordran, 

oaktat att man resultatlöst försökt utfå fordran genom ett 

betalningsföreläggande. HD torde mena att det inte är godtagbart att man som 

part inte skall ges full möjlighet att få betalt för sin fordran som lagenligt 

uppstått. Här ges således en möjlighet för kreditgivaren att utfå så stor del som 

möjligt av fordran, genom att först ansöka om betalningsföreläggande, och i 

fall då detta är resultatlöst, söka betalning ur objektet istället. 

                                                
120 SOU 1975:63 s. 181. 
121 Adlercreutz, Pfannenstill, Finansieringsformers rättsliga reglering, s. 69. 
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Noteras kan att enligt 2010 års KkrL har dock kreditgivaren inte möjlighet att 

först söka betalning i objektet, och i fall då detta inte förslår till full betalning, 

kräva konsumenten på vad som återstår av skulden. En restskuld efter återtaget 

objekt får enbart utkrävs i enlighet med 41 § 2 st. 2010 års KkrL där det 

framgår att en restskuld endast får krävas om varan har minskat väsentligt i 

värde genom att köparen vanvårdat den. 

 

Som ovan nämnts är kreditgivarens rätt betydligt mer hotad av de 

godtrosförvärvsregler som gäller för en privatperson som förvärvar ett fordon, 

än vad som gäller när en etablerad bilhandlare är förvärvare, särskilt då 

privatpersonen förvärvar fordonet från en etablerad bilhandlare. I enlighet med 

äldre praxis, NJA 1975 s. 708, behöver en privatperson som förvärvar fordonet 

från en etablerad bilhandlare inte vidta några särskilda undersökningsåtgärder, 

såvida inte speciella omständigheter så kräver. Exempelvis behöver inte 

säljarens behörighet prövas, förutsatt att försäljningen äger rum under normala 

förhållanden. 122 

 

I övrigt finns enligt författaren inga rättsfall som är relevanta för 

framställningen av återtagandeförbehåll i konsumentsammanhang idag. Detta 

kan diskuteras ur flera aspekter där bland annat en undran om varför det 

förhåller sig på detta sätt uppkommer. Självfallet kan svaret ligga i att lagar och 

praxis på området är tydliga och att tvister därmed sällan eller aldrig 

uppkommer. Svar kan även sökas i vilken faktiskt möjlighet parterna har att 

driva sin sak rättsligt.  

 

 

  

                                                
122 NJA 1975 s. 708, särskilt s. 717.  
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5. AVSLUTANDE ANALYS OCH KOMMENTARER 
Syftet med denna uppsats har varit att söka reda ut återtagandeförbehållets 

ändamålsenlighet, dels obligationsrättsligt och sakrättsligt, dels i förhållande 

till förarbetena i KkrL. Även återtagandeförbehållens praktiska tillämpning har 

varit föremål för översyn.  

 

För att kunna undersöka ändamålsenligheten enligt ovan har författaren sökt 

reda ut hur den obligationsrättsliga och sakrättsliga giltigheten ter sig idag, 

vilka problem och diskussioner som framförts i förarbetena samt hur den 

praktiska tillämpningen ser ut idag. Mot bakgrund av detta har sedan 

författaren i analysen nedan tagit ställning till huruvida återtagandeförbehåll 

som de ter sig idag är ändamålsenliga eller inte. 

5.1 Analys 
Det har under uppsatsens fortgång framkommit tydliga spörsmål som 

aktualiserats kring återtagandeförbehåll; begreppsanvändningen, sakrättslig och 

obligationsrättslig giltighet, huvudregeln om förbudet mot att kräva restskuld 

samt den allmänna intressekonflikten. Dessa områden är enligt författaren de 

centrala, och således de mest intressanta i användningen av 

återtagandeförbehåll, varför dessa kommer att ligga till grund för analysen 

enligt nedan. 

5.1.1 Generella ändamålsöverväganden 

Ändamålet för konsumentkreditlagen är otvistig – den har till uppgift att bereda 

materiellt skydd till konsumenter när en näringsidkare lämnar eller erbjuder 

kredit.123 Sedan kan mer allmänna grunder hävdas så som att ge förutsebarhet 

och underlätta för konsumenten att få vetskap om sina rättigheter och 

skyldigheter. Av förarbetena framgår, om än indirekt, detsamma. Förarbetena 

verkar för att i lagen uppfylla de ändamål som konsumentkreditlagen är avsedd 

att ha. 

 

Återtagandeförbehållens ändamål kan enligt författaren sägas vara tudelat. 

Ändamålet torde primärt vara att bereda kreditgivaren säkerhet i den 

                                                
123 1 § 1 st. 2010 års KkrL. 
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finansierade varan. Ett underordnat ändamål torde vidare vara att möjliggöra 

för konsumenter att handla kapitalvaror på avbetalning då den förvärvade varan 

kan användas som säkerhet.  

 

Vid studie av rätten för en kreditgivare att återta ett objekt i fall då inte 

konsumenten fullgör det som åligger denne framkommer en tvetydighet i hur 

lämplig dess användning är. Somliga spörsmål som uppkommer är 

tillfredställande ur konsumentvänlig synvinkel, andra inte, och vice versa, se 

nedan. Konstateras kan att utmaningen ligger i hur dessa intressen, konsument 

vs. kreditgivare, i största möjliga utsträckning ska tillgodoses jämte varandra 

där exakt likabehandling inte är att eftersträva, eftersom det är en omöjlighet. 

Regelmässigt återfinns omöjligheten i det faktum att när ett intresse tillgodoses 

för en part, det inte sällan är det motsatta för den andra parten. Situationen bör 

dock ses ur ett större sammanhang där inte nödvändigtvis ett tillgodosett 

intresse för kreditgivaren, automatiskt i det långa loppet, har negativ inverkan 

på konsumenterna.  

5.1.2 Begreppsanvändningen 

Begreppsanvändningen avseende återtagandeförbehåll har som framgått varit 

varierande över tid och är enligt vad som ovan redogjorts ännu inkonsekvent. 

Persson använder begreppet förbehållsklausuler för att benämna tre olika 

begrepp. Varför tala om en samlingsbeteckning? Enligt författaren skapar detta 

än mer förvirring eftersom det inte säger något om begreppets innehåll. Persson 

tycks mena att det existerar tre begrepp, med samma rättsverkan, men att man 

likväl bör använda en samlingsbeteckning. Det framstår närmast som att man 

inte vill sätta ned foten alternativt enas, varken i doktrin, lagtext eller i andra 

framställningar. Enligt författaren bör begreppet återtagandeförbehåll 

användas, mot bakgrund av den enkla anledningen att kreditgivaren förbehåller 

sig rätten att återta. Att använda sig av begreppet återtaganderättsförbehåll är 

enligt författarens mening uteslutet. Det för lätt tankarna till äganderätten, 

vilket inte är att föredra eftersom det inte är fråga om något äganderättsanspråk 

från kreditgivarens sida, utan enbart en säkerhetsrätt. Emellertid torde denna 

inkonsekventa begreppsanvändning inte vålla några problem i sak, utan enbart 

bidra till förvirringen och uppfattningen om att säkerhetsrätter i allmänhet och 
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återtagandeförbehållen i synnerhet är snåriga. Icke desto mindre bör en 

konsekvent begreppsanvändning skapas och upprätthållas för att öka 

förståelsen och tillgodose förutsebarheten.  

5.1.3 Obligationsrättslig och sakrättslig giltighet 

Enligt författaren vållar den obligationsrättsliga giltigheten inga problem i 

praktiken. Förbehåll om återtaganderätt blir till synes gällande under de 

förutsättningar som anges ovan, utan vidare anmärkningar. Visserligen 

uppställs ett flertal moment och kriterier som måste uppnås för att en klausul 

av detta slag ska bli gällande, och det kan diskuteras huruvida detta i sig är 

lämpligt. Enligt författaren tycks kreditgivarna dock ha anpassat sig härtill. 

Anpassningen har enligt författaren skett genom upprättande av standardavtal 

samt fungerande rutiner kring exempelvis när en klausul om återtaganderätt 

uppställs och vid vilken tidpunkt objektet kommer i konsumentens besittning. 

Detta torde bidra till att obligationsrättslig giltighet uppnås utan vidare 

komplikationer. Den obligationsrättsliga giltigheten av en klausul om 

återtaganderätt är av vikt för såväl kreditgivare som konsument mot bakgrund 

av återtagandeförbehållens ändamål enligt ovan. Det ligger i båda parternas 

intressen att återtagandeförbehållet tillmäts giltighet. Härmed anser författaren 

att den obligationsrättsliga giltigheten av återtagandeförbehåll är 

ändamålsenlig. 

 

Vad avser den sakrättsliga giltigheten av klausuler om återtagandeförbehåll blir 

denna dock betydelsefull först när anspråk från konsumentens övriga 

borgenärer gör sig gällande så som vid konkurs och utmätning. Såvitt 

författaren vet finns dock inga direkta tillämpningsproblem vad avser det 

sakrättsliga skyddets räckvidd. Av författarens praktiska erfarenheter står sig i 

sak korrekta klausuler om återtagandeförbehåll uppställda av kreditgivare i 

situationer som konkurs och utmätning. Vad avser fordon ansågs klausuler om 

återtagandeförbehåll redan innan kravet om registrering, enligt förordningen 

(2001:560) om vägtrafikregister, som sakrättsligt giltiga. Registreringen 

fungerar emellertid inte så som ett sakrättsligt moment i sammanhanget. Detta 

ändrar således ingenting i sak mer än att göra kontraktsvillkoret synligt utåt vid 

avbetalningsköp av fordon, vilket i och för sig är att föredra så som uttryck för 
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publicitetsprincipen. Ändamålet med sakrättsligt skydd är som ovan framgått 

bland annat att skydda kreditgivaren mot konsumentens borgenärer. Eftersom 

det inte föreligger några direkta hinder mot att vinna sakrättslig giltighet finner 

författaren är ändamålet härmed är uppfyllt. 

 

Som ovan konstaterats gäller en av kreditgivaren (eg. säljaren) uppställd 

klausul om återtaganderätt mot konsumentens borgenärer. Mot konsumentens 

singularsuccessorer är däremot klausulens verkan dock begränsad på grund av 

godtrosförvärvsreglerna. Detta gäller särskilt i de fall då förvärvaren är en 

privatperson och denne har förvärvat fordonet från en etablerad bilhandlare 

(som beskrivits ovan). Det har visserligen sedan 2001 införts bestämmelser i 

förordning (2001:650) om vägtrafikregister om att registrering ska ske av 

överlåtelser som har gjorts med återtagandeförbehåll.124 Dock har detta, såvitt 

författaren vet, inte underlättat för kreditgivare att hävda bättre rätt till ett 

överlåtet fordon, förutsatt att en sådan registrering skett. Det kan i och för sig 

likväl antas att en viss lättnad beträffande privatpersoners undersökningsplikt 

har skett, när det kan bevisas att dem gjort en kontroll i Vägtrafikregistret, och 

någon registrering om återtagandeförbehåll inte fanns. Enligt författaren bör 

vad som rimligen kan krävas av en konsument också krävas. Med detta menas 

att kraven på undersökningsplikt bör sättas på en nivå så att en genomsnittlig 

konsument kan utföra den. Har således konsumenten gjort en fullgod kontroll, 

givetvis med beaktande av andra i praxis uppställda komponenter som en 

undersökningsplikt kräver, bör en singularsuccessors godtrosförvärv i ovan 

beskriven situation stå sig. Författaren konstaterar dock att det ter sig oklart 

huruvida det blivit svårare att godtrosförvärva i ovan beskriven situation, efter 

det att kravet om registrering tillkom. 

5.1.4 Ändamålsöverväganden enligt förarbetena till KkrL 

Vid studie av förarbetena till KkrL kan konstateras att lagen i sin helhet har till 

uppgift att reglera kreditgivning till konsumenter i enlighet med vissa 

förutsättningar angivna i lagen. Lagen omfattar såväl marknadsrättsliga, 

avtalsrättsliga som obligationsrättsliga regleringar. Lagen behandlar inte 

sakrättsliga spörsmål. Syftet med lagen är vidare att stärka konsumentskyddet 

                                                
124 10 kap. 7 § förordning (2001:650) om vägtrafikregister. 
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och lagharmoniera utefter uppställda EG-direktiv. 125 Regleringen av 

återtagandeförbehåll i KkrL kan således sägas vara en del av detta. För att 

åstadkomma ett konsumenträttsligt skydd torde lagen även bli tvungen att 

utformas så att rättigheter definieras, skyddas, kontrolleras och upprätthålls. 

Likaså gäller detta skyldigheter. Även kreditgivare ges rättigheter och 

skyldigheter i den bemärkelsen att regler uppställts om rätt att förmedla 

krediter och om vilka åligganden som tillkommer dessa i 

kreditgivningssammanhang.  

 

I motiven anges ett flertal argument för begränsning av återtaganderätten. 

Dessa är enligt författaren inte sällan enbart inriktade på vad de krasst skulle 

innebära för konsumenten om återtaganderätten fick bestå. Således beaktas 

inte, åtminstone förs det ingen direkt diskussion härom, vad som sker i det 

långa loppet om kreditgivarens rätt att kräva restskuld helt eller delvis 

begränsas.  

 

Vad gäller de argumentet som 1977 års förarbeten för fram gällande att 

återtagandeförbehållet som sådant är betydelselöst för kreditgivaren mot 

bakgrund av att det primärt används som ett påtryckningsmedel är enligt 

författaren en sanning med modifikation. Obestridligt är användningsområdet 

som påtryckningsmedel existerande såväl idag som då motiven kom till. 

Författaren ställer sig frågan vad annars kreditgivaren har för möjligheter till 

påtryckningar om de inte vore för den säkerhet som ställts för krediten?  

Kommittén anger vidare att det ankommer på kreditgivaren att tillse så att en 

restskuld inte uppstår. Att här inte tillmäta konsumenten någon som helst 

ansvar för att bevara säkerheten så att den i någon mån motsvarar 

kreditbeloppet förefaller som orimligt enligt författaren. Och vad sker om 

konsumenten inte hållit objektet (här fordonet) försäkrat i enlighet med avtalet? 

Vidare anför föredraganden i propositionen att om kreditgivaren väljer det för 

honom fördelaktiga återtagandet, bör han i gengäld få nöja sig med vad som 

därur förslår till betalning. Hur kan detta anses vara rimligt i de fall 

konsumenten själv orsakat en värdeförsämring av varan? Dessutom finns andra 

                                                
125 Prop. 2009/10:242 s. 1. 
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externa orsaker till varför en vara inte till fullo täcker kreditbeloppet, så som 

marknadsmässiga förändringar, vilka inte rimligen ensidigt bör belasta 

kreditgivaren. 

 

Visserligen kom rätten av kräva restskuld i 1977 års KkrL enbart att begränsas 

till att avse fall då konsumenten vanvårdad varan, men det är emellertid detta 

sätt att resonera som sker i förarbetena som författaren vill komma till rätta 

med. Det konsumentskyddande ändamålet bakom regleringen är enligt 

författaren mycket framträdande vilket också framstår som helt rimligt i 

sammanhanget. Ett bakomliggande ändamål torde dock vara att tillgodose 

finansieringsmarknadens intressen i stort, således även kreditgivarnas. Även 

om detta inte uttryckligen framgår, torde det enligt författaren gå att uttolka ur 

det faktum att en lyckad reglering inte troligen kan utformas utefter ensidiga 

överväganden där enbart konsumenternas intresse beaktas. Med detta sagt 

menar författaren att det inte nödvändigtvis skall vara i konsumenträttslig 

reglering denna önskade ”dubbelsidiga” intresseavvägning skall ske, utan 

enbart att den behöver beaktas. Slutligen anser författaren att ändamålet i strikt 

mening vad avser återtagandeförbehåll i förarbetena till KkrL är uppfyllt – den 

skyddar konsumenter vid kreditgivning och möjliggör, åtminstone i viss mån, 

att gemene man har möjlighet att förvärva kapitalvaror. Därtill hör dock att 

författaren anser att ändamålet i sig är förfelat på grund av den alltför ensidiga 

inställningen till konsumentskydd vad avser återtagandeförbehåll som präglar 

förarbetena. Återtagandeförbehåll enligt förarbetena till KkrL är således inte 

fullt ändamålsenliga. 

5.1.5 Praktisk tillämpning 

5.1.5.1 Huvudregeln om förbud mot att kräva restskuld 

Vad avser huvudregeln om förbudet mot att kräva restskuld enligt 41 § 3 st. 

2010 års KkrL framgår det i förarbetena till 1977 års KkrL att mestadels 

restskuld på mindre kapitalstarka varor är föremål för diskussion. Visserligen 

är dessa förarbeten skrivna med utgångspunkt i dåtidens förhållanden, men är 

likväl de motiv vi har att tillgå på området (med reservation för de 

lagrevideringar som skett i andra delar vid senare lagstiftning). I praktiken kan 

konstateras att restskuld även på kapitalstarka varor uppstår, och då inte främst 
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mot bakgrund av de skäl som 1977 års förarbeten nämner utan just mot 

bakgrund av konsumentens hantering av objektet. 126   

 

Vad gäller just restskuld ligger enligt författaren lagstiftarens huvudbry dels i 

den olägenhet det innebär för en konsument då ett objekt återtas och eventuell 

restskuld uppstår, dels i den förlust kreditgivaren står inför då en eventuell 

restskuld inte kan krävas ut. Enligt författaren måste väl ändock 

utgångspunkten vara pacta sunt servanda. Rättsutvecklingen bör inte bidra till 

att konsumenter ingår ett avtal i vetskap om att de i fall av fallissemang inte 

behöver fullföljas. Detta sammanhänger med kreditgivarnas problem kring det 

vi kan kalla ”det frivilliga återlämnandet”. I praktiken kan en konsument välja 

en bil hos en återförsäljare, finansiera den genom avbetalningsköp med 

återtagandeförbehåll och efter några månader kontakta kreditgivaren och 

”lämna tillbaka” bilen mot bakgrund av att han inte kan eller vill betala. Har 

marknadsvärdet sjunkit alternativt om bilen är i dåligt skick (utan att anses vara 

vanvårdad enligt lagens mening) har kreditgivaren ingen annan utväg än att 

”nöja sig” med bilens, i förhållande till skulden, låga värde utan möjlighet att 

kräva restskuld. Mot detta kan hävdas att möjlighet finns för kreditgivaren att 

först söka värdera bilen medan den fortfarande finns i konsumentens besittning 

och i fall då restskuld beräknas uppstå, och med vetskap om konsumentens 

betalningsovilja/oförmåga, istället välja att kräva kunden på fordran. Men inte 

heller denna utväg är i någon mån förutsebar eftersom det för kreditgivaren är 

svårt att på förhand avgöra huruvida konsumenten har möjlighet att betala hela 

fordran eller enbart en del och om det således är bättre att återta objektet för att 

få så mycket betalt för fordran som möjligt. 

 

Ur ytterligare en aspekt är inte heller detta alternativ verkningsfullt om inte 

grund för uppsägning alternativt återtag föreligger enligt 33 och 34 §§ 2010 års 

KkrL. För utan denna grund, kan inte en ansökan om betalningsföreläggande 

avseende det aktuella beloppet lämnas till Kronofogdemyndigheten och fordran 

kan således på laglig väg inte krävas ut. Kreditgivaren har i så fall att invänta 

att åtminstone väsentligt dröjsmål med betalningen har uppstått enligt nyss 

                                                
126 Se avsnitt 3.2 i uppsatsen för vilka skäl som angavs i 1977 års förarbeten. 
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nämnda paragrafer. Kreditgivaren är, om han vill agera skyndsamt, härmed 

indirekt tvungen att acceptera ”det frivilliga återlämnandet” utan möjlighet att 

kräva restskulden.   

 

Det är visserligen viktigt att åminna sig den medvetna risk som kreditgivaren 

tar, vilket inte sällan i slutändan resulterar i att kostnader vältras över på 

konsumenten i form av högre pris på riskpremie, kortare avbetalningstid osv. 

Att finansiera på avbetalning ger även kreditgivaren avkastning i form av bland 

annat ränteintäkter. Lagstiftaren ska enligt författaren vara konsumentvänligt 

inriktad men det bör aldrig tas för acceptabelt att någon, oavsett part, inte har 

möjlighet att få full betalning för en fordran, förutsatt att denna är korrekt i sak.  

 

Enligt författaren begränsas den materiella rätten för kreditgivaren att återta 

objektet genom förbudet mot att kräva restskuld. En fråga att ställa är huruvida 

kreditgivaren kan ingå ett separat avtal med konsumenten om att betala 

restskulden i de fall konsumenten själv är villig att göra rätt för sig och betala 

den kvarvarande skulden? I lagtext sägs inget om detta uttryckligen, däremot 

finns regleringen i 5 § 2010 års KkrL som stadgar att ett avtalsvillkor som i 

jämförelse med bestämmelserna i KkrL är till nackdel för konsumenten är utan 

verkan mot denne. Med största sannolikhet skulle ett separat avtal om betalning 

av restskulden kunna inordnas härunder, och i annat fall gå under 36 § AvtL 

om oskäliga avtalsvillkor. Såvitt författaren vet sägs heller inget om detta i 

praxis.  

 

En restskuld kan undantagsvis krävas ut i de fall varan enligt 41 § 3 st. 2010 

års KkrL minskat väsentligt i värde genom att köparen vanvårdat varan. Vad 

författaren erfar finns varken i doktrin eller i praxis vägledning om vad vanvård 

kan innebära. Detta försvårar givetvis tillämpningen av lagrummet. 

Kreditgivaren har att välja mellan att kräva restskuld på grund av vanvård och 

därmed riskera konkurrensnackdelar genom negativ publicitet om det vid tvist 

bedöms att det inte var fråga om försummelse från konsumentens sida eller att 

inte kräva restskuld alls alternativ att söka få betalt genom fordran. 
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5.1.5.2 Övriga kommentarer 

Som nämnts tillkom det i 1992 års KkrL två nya möjligheter för en 

kreditgivare att säga upp ett avtal och således även återta ett objekt i fall då 

dessa rekvisit var uppfyllda. 127  I det ena fallet avses att konsumenten 

uppsåtligen eller av grov vårdslöshet har orsakat att säkerheten avsevärt 

försämrats. Det framgår enligt motiven att en konsument som använder en bil 

som han köpt mot återtagandeförbehåll och använder denna för mycket 

oaktsam körning i höga hastigheter på små vägar, är att anse som grovt 

vårdslös. Det som till synes var ett öppnande för kreditgivaren att återta 

objektet vid försämrad säkerhet, torde i praktiken verka åt motsatt riktning. 

Enligt författaren har detta inte gett kreditgivaren en reell möjlighet att verka 

mot konsumenten. Konkurrensen är alltför hård och kreditgivaren är återigen 

bakbunden med hänvisning risken för konkurrensnackdelar på grund av 

negativ publicitet.  

 

Mot bakgrund av ovanstående anser författaren att tillämpning av 

återtagandeförbehåll i praktiken inte är ändamålsenlig, åtminstone inte i nyss 

diskuterade avseenden. Frågan att ställa är således vad detta beror på? 

Visserligen kan svar finnas i att kreditgivaren inte i möjligaste mån utnyttjar de 

medel som står dem till buds för att försöka kräva in fordran respektive återta 

objektet. Författaren menar och andra sidan att svar snarare återfinns i att 

kreditgivaren inte ges de möjligheter som krävs för att återtagandeförbehållet 

ska kunna tillämpas ändamålsenligt i praktiken. Mot bakgrund av den speciella 

situation en kreditgivare befinner sig i så som bank och därmed en av 

samhällets grundpelare, torde utvidgade möjligheter finnas för dem att på redan 

fastställda grunder kunna hävda vanvård och därmed kräva restskuld utan att 

för den skull drabbas av konkurrensnackdelar på grund av negativ publicitet. 

Detta bör även avse en precisering av fallet då konsumenten uppsåtligen eller 

av grov vårdslöshet har orsakat att säkerheten avsevärt försämrats alternativt 

undandrar sig sin betalningsskyldighet. Mer om detta nedan under avsnitt 5.2. 

 

                                                
127 Se avsnitt 3.7 i uppsatsen. 
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5.2 Några förändringar 
Kommittén i SOU 1975:63 nämner endast undantagsvis fördelarna med 

avbetalningsköp men uppehåller sig desto mera vid nackdelarna. Enligt 

författaren är det inte nödvändigtvis fråga om att avskaffa avbetalningsköpen 

utan snarare att belysa nackdelarna i syfte att söka lösa problem. Kreditköp är 

ofta en betydelsefull finansieringsmöjlighet, inte minst för de mindre 

bemedlade konsumenterna. Oaktat de nackdelar ett kreditköp för med sig vad 

avser återtagandeförbehåll bör man söka lyfta blicken och se till lösningar 

istället för rena avskaffningar. Förslagsvis vore en attityd- och 

kunskapsförändring hos konsumenterna vad avser lån och kreditköp i 

allmänhet önskvärt. Detta inte minst mot bakgrund av den aktuella debatten 

kring de svenska hushållens överskuldsättning.128 Man bör således tillmäta 

konsumenten större ansvar att vårda objektet för säkerheten. Inledningsvis bör 

man informera konsumenten om förhållandena vid avbetalningsköp – att det 

finansierade objektet fungerar som säkerhet för lånet, och kan komma att 

återtas och restskuld komma att krävas i tydligt specificerade fall. Enligt 

Konsumentverkets hemsida framgår att återtag kan ske om betalningarna inte 

sköts.129 Denna text är exempelvis inte uttömmande eftersom återtag även kan 

ske då säkerheten avsevärt försämrats enligt 33 § 1 st. p. 4 2010 års KkrL.   

 

Vad avser avsaknaden av ett sakrättsligt moment tycks detta enligt författaren 

inte vålla några större problem i praktiken. Likväl vore en etablering av ett 

sakrättsligt moment givetvis att föredra ty det uppfyller onekligen de i många 

avseenden viktiga syften som presenterades i avsnitt 2.2.2. Förslagsvis torde 

registrering vara ett moment att se över. Sverige har tidigare valt att inte införa 

registrering som sakrättsligt moment för säkerhetsrätter så som 

återtagandeförbehåll. Argument kan framföras kring att det är tekniskt svårt 

eller alltför omfattande att upprätta ett register som avses. Däremot finns redan 

existerande register, för åtminstone fordon, så som Vägtrafikregistret, som 

mycket väl skulle lämpa sig för detta ändamål. Inga avsevärda kostnader skulle 

                                                
128 SOU 2013:78, Överskuldsättning i kreditsamhället? Betänkande av Utredningen 
om överskuldsättning. 
129 Konsumentverket, Konsumentlagar, Konsumentkreditlagen, 
”http://www.konsumentverket.se/lagar--regler/lagar/konsumentkreditlagen/”, lydelse 
2013-11-28. 



 51 

heller uppstå därmed. Förslagsvis skulle dagen för registrering vara den 

brinnande punkten för sakrättsligt skydd för ett återtagandeförbehåll. Det är 

enligt författaren svårt att förstå varför man inte valt att inte införa registrering 

som ett sakrättsligt moment, när fördelarna visat sig så starka. 

 
Författaren kommer vid överväganden mellan konsumentens och 

kreditgivarens intresse fram till att det företrädesvis bör finnas en ökad 

möjlighet för kreditgivaren att kräva restskuld än vad som är fallet idag. Det är 

enligt som ovan nämnts icke rimligt att kreditgivaren, i den utsträckning som 

nu gör sig gällande, fråntas en rätt att få betalt för sin fordran. Vad härefter 

avser huvudregeln om förbudet mot att kräva restskuld vore det önskvärt, 

såtillvida en lagstiftning av regleringen inte är att föredra, att ge uppdrag till 

förslagsvis en branschorganisation att precisera vad som är att anse som 

vanvård. Gränsen bör således, med beaktande av de svårigheter kreditgivaren 

har att kräva restskuld vid risk för konkurrensnackdelar på grund av negativ 

publicitet, sättas så att kreditgivaren ska kunna kräva restskulden, om än inte i 

ett ökat antal fall, åtminstone på ett mer tillgängligt sätt än tidigare. Denna 

önskan om precisering bör även avse vad som innefattas av att konsumenten 

uppsåtligen eller av grov vårdslöshet har orsakat att säkerheten avsevärt 

försämrats alternativt undandrar sig sin betalningsskyldighet, så som grund för 

uppsägning och återtag. 

5.3 Slutsats 
Enbart de faktum att nuvarande lagstiftning indirekt hänvisar till förarbetena 

till 1977 års KkrL i aktuella paragrafer tyder på att dess motiv är förlegade. Det 

förr så omtumlande avbetalningsköpet har planat ut och blivit ett inte sällan 

naturligt val då konsumenter köper kapitalvaror. Det krävs en omfattande 

bearbetning av återtagandeförbehållet för att tillgodose såväl konsumenter som 

kreditgivare i syfte att uppnå en så hållbar utveckling som möjligt för alla 

inblandade. Det kan inte i något avseende vara försvarbart att inta en 

fullkomligt konsumentvänlig inställning på bekostnad av att lånegraden för 

konsumenter ökar och allt sämre säkerheter bereds kreditgivarna. Såvitt 

författaren vet är debatten nu avsvalnad om inte obefintlig vad avser de just 

utredda frågorna. Visserligen finns stort fokus på konsumenternas alltmer 
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ökade lånegrad – men i vilken utsträckning hänför sig denna till de faktiska 

bakomliggande problemen? Enligt författarens mening bör fokus i någon mån 

vändas från det traditionellt konsumentvänliga perspektivet till att söka 

upprätta en finansieringsmarknad som är långsiktigt hållbar, både vad avser 

konsument och kreditgivare.  Detta, om något, är att anse som 

konsumentvänligt. Om kreditgivaren bland annat ges en utvidgad möjlighet att 

kräva restskuld, kan detta antas leda till minskade kreditförluster. Detta i sin tur 

skulle rimligtvis kunna innebära lägre kreditkostnader för den majoritet 

konsumenter som sköter sina åtaganden. Det kommer dock krävas ett gediget 

jobb, att inte bara utreda de juridiska problemställningarna kring 

återtagandeförbehåll, utan även tillse att samhället sammanstrålar med den 

lösning man väljer att genomföra.  
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Lag (1915:219) om avbetalningsköp 

Lag (1936:81) om skuldebrev 

Lag (1953:152) om avbetalningsköp 

Konsumentkreditlag (1977:981) 

Lag (1986:796) om godtrosförvärv av lösöre  

Köplag (1990:931) 

Konsumentkreditlag (1992:830)  

Lag (2001:558) om vägtrafikregister 

Förordning (2001:650) om vägtrafikregister 

Konsumentkreditlag (2010:1846) 

6.5 Elektroniskt material 
Konsumentverket, Konsumentlagar, Konsumentkreditlagen, 
”http://www.konsumentverket.se/lagar--regler/lagar/konsumentkreditlagen/”, 
lydelse 2013-11-28. 
 
Transportstyrelsen, Väg, Fordon, Fordons- och ägaruppgifter, 
 ”http://www.transportstyrelsen.se/sv/Vag/Fordon/Fordons-agaruppgift/”, 
lydelse 2013-11-28. 
 

6.6 EU-rättsligt material 
Rådets direktiv (87/102/EEG) av den 22 dec. 1986 om tillnärmning av 

medlemsstaternas lagar och andra författningar om konsumentkrediter. 
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Rådets direktiv (90/88(EEG) av den 22 feb. 1990 om ändring av (87/102/EEG) 

om tillnärmning av medlemsstaternas lagar och andra författningar om 

konsumentkrediter. 

 

Rådets direktiv 2008/48/EG om konsumentkreditavtal. 

 

 

 


