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Sammanfattning 

Med konsignation förstås en handelsform som innebär att en borgenär (konsignant) istället för 

att överlåta viss egendom till en gäldenär (konsignatarie) deponerar egendom i dennes lager. 

Syftet med det är att möjliggöra leverans av lös egendom på kredit med sakrättsligt skydd för 

konsignanten framför konsignatariens övriga borgenärer. Eftersom att egendomen vid 

leverans till konsignatarien inte överlåts utan deponeras ska den fortsatt omfattas av 

konsignantens äganderätt. Äganderättsövergången sker istället i samband med att 

konsignatarien köper loss egendom. Det sker allt eftersom det uppstår ett behov för 

konsignatarien att kunna förfoga över egendomen. Oftast sammanfaller det med att 

konsignatarien har hitta en kund som vill köpa egendomen. Frågan är då om handelsformen 

ger överlåtaren det sakrättsliga skydd som är tänkt. Åsikterna kring det går isär och i 

rättskällor saknas i stor utsträckning stöd för att avgöra frågan. 

 

För att utreda det sakrättsliga skyddet har uppsatsen först fokuserat på att försöka fastställa 

vilka rättsförhållanden som avses med konsignation. Uppsatsen har inte på något 

tillfredställande sätt lyckats att tydligt definiera ett sådant rättsförhållande. Det synes istället 

finnas stöd för att både rättsförhållanden som uppvisar likheter med kommission och 

rättsförhållanden som klassificeras som köp med återtagandeförbehåll kan utgöra 

konsignation. Dessutom har det kommit fram att även dessa två något mer väldefinierade 

rättsfigurer vid en sakrättslig konflikt kan vara svåra att fastställa.   

 

I fråga om det sakrättsliga skyddet för konsignanten framför konsignatariens övriga 

borgenärer har uppsatsen funnit att det är knutet till att sakrättsliga reglerna för någon annan 

rättsfigur blir tillämpliga på konsignationsavtalet. Beroende på de enskilda omständigheterna 

och hur parternas avtal ser ut kan separationsrätt medges antingen genom att tillämpa de 

sakrättsliga reglerna för deposition, köp med återtagandeförbehåll eller kommission. Den 

sistnämnda ger konsignatarien störst frihet att kunna disponera över egendomen innan 

konsignationsvarorna har överlåtits till konsignatarien, medans de andra två i princip utesluter 

förfoganderätt innan betalning har erlagts.  Just möjligheten till att kunna disponera över 

egendomen under konsignationstiden och att kunna göra uttag på kredit från 

konsignationslagret är ofta en av drivkrafterna till att använda konsignation som handelsform.  

Därmed är det nödvändigt att parternas konsignationsavtal omfattas av kommissionslagens 

sakrättsliga skyddsregler. För att så ska vara fallet är det avgörande huruvida konsignanten 
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bedöms bära den affärsmässiga risken i avtalet. Om det vid en samlad bedömning framstår 

som att så är fallet torde konsignationsavtalet trotts att de medger uttag på kredit kunna ge 

konsignanten sakrättslig skydd framför konsignatariens övriga borgenärer. Att då tala om att 

konsignationsavtalet ger konsignanten sakrättsligt skydd får anses något missvisade. Istället är 

det ju snarare så att parternas avtalsförhållande uppvisar sådana likheter med kommission att 

det i realiteten bedöms utgöra ett kommissionsförhållande. Får konsignatarien inte göra uttag 

på kredit torde konsignationsavtalet kunna ge konsignanten sakrättslig skydd genom 

tillämpning av de sakrättsliga reglerna för deposition och köp med återtagandeförbehåll. Inte 

heller då förefaller det korrekt att dra slutsatsen att det är konsignationsavtalet som ger 

upphov till det sakrättsliga skyddet. Istället är det även här dess likhet med en annan rättsfigur 

som avgör huruvida separationsrätt ska medges för konsignanten vid en sakrättslig konflikt. 
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1 Inledning 

 

1.1 Bakgrund 

 

Svensk sakrätt bygger i stor utsträckning på sakrättsliga principer, såsom traditionsprincipen
1
, 

som sedan uttolkas i rättspraxis. Ytterst lite av sakrätten utgörs av kodifierad rätt vilket 

medför att det i många fall är svårt att ange under vilka förutsättningar som ett visst 

rättsförhållande ger ett sakrättsligt skydd mot tredjemans anspråk. Med traditionsprincipen 

som utgångspunkt finns det handelsformer som erhållit en särreglering innebärande avsteg 

från grundprincipen, till förmån för avtalsprincipen
2
. Kommission utgör ett exempel på en 

rättsfigur, som genom 23 § kommissionslagen (2009:865) medger separationsrätt för 

kommittenten trotts att tradition av egendomen skett till kommissionären. Ett liknande 

undantag finns även vid konsumentköp som omfattas av 49 § konsumentköplagen (1990:932). 

Vid konsumentköp erhåller köparen sakrättsligt skydd framför säljarens borgenärer redan i 

och med köpeavtalet, oberoende av var varan befinner sig. På grund av det tydligt kodifierade 

sakrättsliga undantaget vid kommission har det funnits och finns fortfarande, avtalsparter som 

försöker upprätta kreditförsäljningsavtal som innebär att kommissionslagen blir tillämplig i 

inget annat syfte än att kommittenten ska få en kreditsäkerhet.  

 

En variant av kommission är konsignation. Med konsignation förstås en handelsform som 

innebär att en borgenär (konsignant) deponerar egendom hos en gäldenär (konsignatarie), 

varmed konsignatarien kan förvärva egendom ur konsignationslagret i anslutning till att han 

önskar förfoga över den. Tanken med upplägget är att använda de sakrättsliga reglerna för 

deposition, vilket innebär att konsignanten ska behålla äganderätt till egendomen fram tills att 

konsignatarien vid en senare tidpunkt förvärvar densamma. Huruvida konsignation utgör ett 

sakrättsligt giltigt avsteg från traditionsprincipen eller inte är osäkert och även föremål för 

skilda uppfattningar. 

 

                                                           
1
 Traditionsprincipen innebär att den egendom som är föremål för en överlåtelse eller pantsättning måste ha 

traderats till den part som gör anspråk på den innan insolvens hos den ursprungliga ägaren. Har det inte skett är 

egendomen inte fredad från utmätning eller konkurs hos överlåtaren. 
2 Avtalsprincipen innebär att det räcker att det framgår av parternas avtal att äganderätten avseende viss 

egendom har övergått till någon annan innan insolvens hos utmätnings- eller konkursgäldenären för att 

egendomen ska vara fredad från utmätning eller konkurs hos den som besitter egendomen. 
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1978 tillsattes, kommissionslagskommittén
3
, med uppdraget att utreda vilka avtal som utgör 

kommission och vilka krav som ställs på kommissionsförhållandet för att kommittenten ska 

erhålla sakrättsligt skydd till kommissionsegendomen framför kommissionärens övriga 

borgenärer. Under arbetet som resulterade i betänkandet ”Kommission och dylikt, om 

sakrättsliga frågor vid kommission, återtagandeförbehåll, konsignation, legotillverkning och 

kommissionärsbolag” (SOU 1988:63)
 4

, ansåg sig kommittén tvungen att bredda sin utredning 

och även inkludera två andra snarlika handelsformer, däribland konsignation.
5
 Betänkandet 

redogjorde för gällande rätt och föreslog flera ändringar och tillägg till befintlig lagstiftning 

för att på så sätt kodifiera gällande praxis på området. Det mest framträdande lagförslaget var 

införandet av ”Lag om separationsrätt i vissa fall”
6
. Lagförslagets syfte var att medge 

separationsrätt för fler handelsformer än kommission där det av avtalsförhållandena framgick 

att partners avsikt aldrig varit att innehavaren av viss egendom skulle bli ägare till den 

samma, vilket är utgångspunkten vid till exempel konsignation. På så sätt skulle 

problematiken med att avtal förkläddes för att omfattas av kommissionslagen till viss del 

stävjas. Ovan nämnda lagförslag genomfördes emellertid aldrig. 

  

Det finns två faktorer som gör konsignation till en problematisk handelsform. För det första 

synes det råda stor osäkerhet kring vilka rättsförhållanden som utgör konsignation. För det 

andra verkar det saknas en entydig uppfattning om vilket sakrättsligt skydd konsignanten har 

vid konsignation. Även om konsignation har funnits med som ett begrepp under en längre tid, 

har det inte sedan SOU 1988:63 och i en skiljaktig mening av Justitieråd Göran Lambertz i 

NJA 2012 s. 419 gjorts något tydligt försök att definiera begreppet eller att avgöra om och när 

ett konsignationsavtal ger sakrättsligt skydd mot anspråk från tredjeman. I den juridiska 

doktrinen har handelsformen i princip bara beskrivits översiktligt och till viss del med stor 

skepsis avseende det sakrättsliga skyddet.
7
  

 

 

                                                           
3
 Ledamöter i kommittén var: ordförande Kurt Grönfors, senare ersatt av Torgny Håstad, samt Joakim Ollén och 

Stig Olsson. 
4
 Samma kommitté författade även 1984 betänkandet om handelsagentur och kommission (SOU 1984:85).  

5
 SOU 1988:63, s. 13. 

6
 SOU 1988:63, s. 37. 

7
 Se t.ex. Millqvist, Sakrättens grunder, s. 108f, Håstad, Sakrätt avseende lös egendom, s. 149, som tar upp 

konsignation mycket kortfattat men inte anger några förutsättningar för när separationsrätt skulle föreligga. 

Begreppet har i tidigare verk av t.ex. Hessler, Allmän sakrätt, Undén, Svensk sakrätt, Rodhe, Handbok i sakrätt 

och Walin, Separationsrätt, inte alls berörts utan däri redogörs endast för kommission.    
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1.2 Syfte och frågeställning 

 

Uppsatsen syftar till att belysa handelsformen konsignation främst ur ett sakrättsligt 

perspektiv. Konsignation används i relativt stor utsträckning av olika aktörer på marknaden 

men saknar både lagreglering och tydlig rättspraxis. Därför är det osäkert vilka 

rättsförhållanden som utgör konsignation och vilket sakrättsligt skydd konsignanten erhåller 

framför konsignatariens borgenärer. Av det följer att ämnet måste anses vara lämpligt att bli 

föremål för en närmare undersökning. 

  

Frågeställningarna som ska försöka besvaras inom ramen för uppsatsen är följande: 

(i) Frågan om det går att definiera konsignation som en egen rättsfigur vid sidan om 

kommission och köp med återtagandeförbehåll.  

 

(ii) Frågan om vilka förutsättningar som bör vara uppfyllda för att konsignation ska 

ge konsignanten separationsrätt framför konsignatariens övriga borgenärer.  

 

 

Den första frågeställningen ska alltså försöka bedöma huruvida konsignation är en egen 

rättsfigur eller om den istället utgör en variant av kommission eller köp med 

återtagandeförbehåll. Frågeställningen är relevant därför att uppsatsens andra frågeställning 

till stor del blir avhängig svaret på den första frågeställningen. Det beror på att stor vikt i 

rättspraxis, avseende förutsättningarna för separationsrätt vid kommission och 

återtagandeförbehåll, har lagts vid att först klassificera vilket rättsförhållande parterna har haft 

obligationsrättsligt. Den bedömningen har sedan legat till grund för vilka sakrättsliga regler 

som bör tillämpas på den sakrättsliga konflikten. Om det inte går att definiera rättsfiguren 

konsignation blir det därför svårare att avgöra vilka rättsförhållanden som utgör konsignation. 

Det medför att det blir svårare att generellt ange vilka förutsättningar som bör vara uppfyllda 

för att ett konsignationsavtal ska ge konsignanten sakrättsligt skydd mot anspråk från 

tredjeman. Kan flera rättsförhållanden utgöra konsignation kan eventuellt olika sakrättsliga 

regler och principer tillämpas på konsignation. Dessa principer kan i vissa fall medge 

sakrättsligt skydd för konsignanten framför konsignatariens övriga borgenärer medans andra 

kan utesluta det.  
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1.3 Metod 

 

För att uppnå uppsatsen syfte krävs en rättsvetenskaplig metod som möjliggör en definition av 

en given rättsfigur och som kan ligga till grund för att fastställa gällande rätt avseende den 

rättsfiguren. Det kräver studier av allt relevant material som går att finna om den rättsfiguren 

och snarlika rättsfigurer, för att försöka fastställa gällande rätt.
8
 En sådan studie av allt 

relevant material och utifrån det materialet göra jämförelser och dra slutsatser utgör 

rättsdogmatisk metod.
9
 Rättskälleläran spelar en central roll i den rättsdogmatiska metoden 

för att sortera ut det juridiskt relevanta material som ligger till grund för studierna.
10

 

Rättskälleläran ställer upp en hierarki för vad som är att anse som juridiskt relevant material. 

Innebörden av det blir att svensk lag skall beaktas, svenska prejudikat och förarbeten bör 

beaktas och andra svenska domar, doktrin, lagförslag, utländsk rätt med mera får beaktas.
11

  

 

För att besvara uppsatsen första frågeställning, frågan om det går att definiera konsignation 

som en egen rättsfigur vid sidan om kommission och köp med återtagandeförbehåll, kommer 

den traditionella rättskälleläran att användas. Det innebär en genomgång av lagtext, 

förarbeten, rättspraxis och doktrin. I anslutning till det bör det anmärkas att det inte finns 

någon lag som behandlar konsignation, och därmed inte heller några förarbeten. I rättspraxis 

saknas det också vägledande avgöranden som gjort ett tydligt försök till att avgränsa 

konsignation från kommission eller köp med återtagandeförbehåll. Med det som utgångspunkt 

kommer det material som finns tillgängligt i den juridiska doktrinen att i stor utsträckning få 

utgöra underlaget för uppsatsen. Hur det förhåller sig med doktrin som rättskälla är föremål 

för skilda uppfattningar. Inom rättsområde som till exempel sakrätten där reglering och 

vägledning till stor del saknas i de övriga rättskällorna bör dock doktrinen kunna tillmätas ett 

relativt stort värde.
12

 Som nämndes i inledningen har konsignation behandlats sparsamt även i 

doktrinen. Det gör det nödvändigt att även studera innehållet i tillgängliga rättskällor som 

behandlar snarlika rättsfigurer. Syftet med det är att undersöka huruvida det genom en 

                                                           
8
 Metoden benämns även den juridiska metoden, se Sandgren, Vad är rättsvetenskap?, s. 10f. 

9
 Hellner, Metodproblem i rättsvetenskapen, s. 22ff, se dock Sandgren, Vad är rättsvetenskap?, s. 118f, för 

problematisering av vad detta begrepp egentligen innebär. 
10

 Peczenik, Juridikens allmänna läror, s. 249 ff, Sandgren, Rättsvetenskap för uppsatsförfattare, s. 35 ff.  
11

 Peczenik, Juridikens teori och metod, s. 35 och Sandgren, Rättsvetenskap för uppsatsförfattare, s. 35 och 

Bernitz m.fl., Finna rätt, s. 32 ff. 
12

 Se Sandgren, Vad är rättsvetenskap?, s. 123 f., Frändberg, Rättsregel och rättsval, s. 66f f. Se även Myrdal, 

Borgenärsskyddet – om principerna för skyddet mot överlåtarens och pantsättarens borgenärer, s. 18f. som 

anför att på sakrättens område har den juridiska doktrinen relativt stor betydelse som rättskälla, främst beroende 

på att det är ett område som saknar lagreglering.   
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motsatssluts tolkning, går att avgöra vad som inte omfattas av dessa rättsfigurer.
 13

 Om det 

tydligt går att definiera ett sådant rättsförhållande skulle det kunna utgöra konsignation. 

 

För att besvara uppsatsens andra frågeställning, frågan om vilka förutsättningar som bör vara 

uppfyllda för att konsignation ska ge konsignanten separationsrätt framför konsignatariens 

övriga borgenärer, måste viss hänsyn tas till svaret på uppsatsens första frågeställning. Om 

uppsatsen lyckas finna stöd för när ett rättsförhållande bör klassificeras som konsignation, får 

de ändamålsskäl som finns för att medge sakrättsligt skydd i ett sådant rättsförhållande 

beaktas. Vid ett misslyckande av att fastställa vilka rättsförhållanden som utgör konsignation 

blir det istället mer osäkert vilka ändamålsskäl som bör beaktas för att avgöra den sakrättsliga 

konflikten. Utgångspunkten i båda fallen är emellertid att det torde krävas att de sakrättsliga 

reglerna för en annan rättsfigur som medger sakrättsligt skydd för överlåtaren framför 

mottagarens borgenärer kan tillämpas analogt
14

 på konsignation. Anledningen till det är att 

det inte finns någon rättskälla där det direkt framgår att konsignation ger konsignanten 

sakrättsligt skydd framför konsignatariens övriga borgenärer. Därför blir de ändamålsskäl som 

legat till grund för avsteg från traditionsprincipen i andra rättsfigurer av stor betydelse för 

uppsatsen.
15

  

 

1.4 Material 

 

Vid analys av ett rättsområde som saknar lagstiftning får relevant material inhämtas från 

rättspraxis och doktrin.
16

 Huvudmaterialet har utgjorts av kommissionslagskommitténs 

betänkande, SOU 1988:63 Kommission och dylikt, som ingående beskriver konsignation och 

även uppmärksammar det nära släktskap som finns till kommission och återtagandeförbehåll. 

Övrig litteratur som behandlat konsignation och snarlika rättsfigurer har främst utgjorts av 

Millqvist, Sakrättens grunder, 2011, s. 96-109 och Håstad, Sakrätt avseende lös egendom, 

1996, s. 144-280. Utöver dessa har följande verk på sakrättens område varit av stor betydelse i 

arbetet med uppsatsen; Hessler, Allmän sakrätt, 1973 Walin, Separationsrätt, 1975, Undén, 

Svensk sakrätt, 1976, Rodhe, Handbok i sakrätt, 1985 och Johansson, Lexinokommentar till 

kommissionslagen, 2013. I fråga om rättspraxis saknas i stor utsträckning avgöranden 

                                                           
13

 Pecznik, Juridikens metodproblem, s. 85 f. 
14

 Pecznik, Juridikens metodproblem, s. 78. 
15

 Grönfors har framhållit att ändamålsresonemang torde vara särskilt användbara på sakrättens område, se 

Grönfors, JT 1999-00 s. 532. 
16

 Se avsnitt 1.3 för diskussion kring valet av rättskällor, samt värdet av dessa. 
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avseende konsignation. Därför kommer uppsatsen att beakta rättspraxis från de två andra 

snarlika handelsformerna kommission och köp med återtagandeförbehåll. Två rättsfall från 

Högsta domstolen, NJA 2009 s. 79
17

 och NJA 2012 s. 419, kommer att utgöra 

huvudunderlaget för diskussionen både avseende vikten av att särskilja konsignation ifrån 

andra handelsformer, men även ifråga om att avgöra de sakrättsliga spörsmålen. Anledningen 

till att dessa rättsfall bedömts som särskilt relevanta är att de till viss del brutit ny mark för 

möjligheterna till att frångå traditionsprincipen. Dessutom är de båda relativt färska 

avgöranden som därför bör kunna avspegla gällande rätt på ett så korrekt sätt som möjligt.  

    

1.5 Innehåll och avgränsning 

 

Förevarande uppsats kommer att utgå ifrån att det inte råder någon tvist mellan 

avtalspartnerna om att de har ett obligationsrättsligt avtal. Utgångspunkten är även att det inte 

finns någon konflikt mellan avtalsparterna om innehållet i avtalet. Den som gör anspråk på att 

avtalet skulle vara antingen obligationsrättligt eller sakrättsligt ogiltigt är istället tredjeman. 

Skälet till det är att det vid samtliga handelsformer som uppsatsen berör, vid utmätning eller 

konkurs, ofta finns egendomen hos gäldenären som inte fullständigt övergått i dennes ägo. 

Vid en sådan konflikt spelar det då mindre roll huruvida avtalsparterna är överens om att 

egendomen inte tillhör gäldenären.
18

 Konflikten kommer istället att avgörs utifrån de 

insolvensrättsliga reglerna. De utgörs främst av utsökningsbalken (1981:774) och 

konkurslagen (1987:672). 

 

Egendom som är föremål för anspråk av tredjeman förutsätts, om inget annat anges, vara lös 

egendom. Lös egendom omfattas som huvudregel av ett krav på ett särskilt sakrättsligt 

moment
19

, för att förvärvaren ska erhålla sakrättsligt skydd framför överlåtarens borgenärer. 

Det sakrättsliga momentet är om inget annat anges tradition. Samtliga handelsformer som 

uppsatsen berör är ämnade att sätta traditionsprincipen åt sidan genom att mottagaren inte ska 

erhålla sakrättslig skydd mot överlåtaren. Anledning till det är att handelsformernas syfte är 

att någon fullständig äganderättsövergång inte ska ske i samband med tradition av 

                                                           
17

 NJA 2009 s. 79 rörde i och för sig ett leasingavtal, men fallet anses även viktigt i praxis avseende 

återtagandeförbehåll. Mer om hur detta avgörande kan ha betydelse generellt för rättsförhållanden som innebär 

att någon besitter annans egendom utan att ännu har gjort ett laga fång till densamma följer längre fram i 

uppsatsen. Framförallt i avsnitt 4.5.2.  
18

 Millqvist, Sakrättens grunder, s. 118. 
19

 För en genomgång av vad som utgör ett sakrättsligt moment, se Henriksson, Sakrättsliga moment – och deras 

ekonomiska konsekvenser, s. 45 f. 
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egendomen. Äganderättsövergången är istället ämnad att ske vid en senare tidpunkt. Det är 

tänkt att möjliggöra överlåtelse av lös egendom, där överlåtaren erhåller en kreditsäkerhet i 

form av separationsrätt till den egendom som har överlåtits. Det är upprätthållandet eller 

uppkomsten av en sådan separationsrätt som avses när samtliga handelsformer sägs vara 

sakrättsliga giltiga eller ge sakrättsligt skydd. 

 

Då uppsatsen kommer att behandla tre olika handelsformer där parterna beroende på vilken 

handelsform som aktualiseras har olika benämningar, kommer uppsatsen när det är oklart 

vilken handelsform som avses att genomgående använda beteckningen borgenär för den som 

anser sig vara berättigad till separationsrätt och gäldenär för den som har den aktuella 

egendomen i sin besittning.
20

  

 

1.6 Disposition 

 

Uppsatsen inleds i kapitel 2 med en bakgrund till varför det finns ett behov av 

lagerfinansiering på kredit, vilka olika handelsformer parterna har ett välja mellan och hur de 

fungerar. Kapitlet avslutas med ett försök till att förklara varför konsignation ibland är det 

mest fördelaktiga alternativet. I kapitel 3 utvecklas de tre handelsformernas syfte och 

funktion, samt hur de i teorin definieras. Dessutom tar kapitlet upp att avtalsparternas faktiska 

relation i stor utsträckning styr vilket rättsförhållande de i efterhand anses ha, snarare än 

vilken handelsform parterna har avtalat om i teorin. I kapitel 4 undersöks sedan vilket 

sakrättsligt skydd ett konsignationsavtal bör ha, utefter vilka rättsförhållanden som enligt 

kapitel 3 utgör konsignation. Uppsatsen avslutas med kapitel 5 där uppsatsens frågeställningar 

försöker besvaras, sammanfattas och diskuteras. Utöver det innehåller även kapitel 5 en 

utblick mot den reform av svensk sakrätt som kan vara på väg inom en relativt snar framtid 

och vad det skulle innebär för parterna vid lagerfinansiering. 

 

 

2. Allmänt om lagerfinansiering 

 

2.1 Inledande anmärkningar 

 

                                                           
20

 Vid kommission benämns parterna kommittent och kommissionär, vid återtagandeförbehåll säljare och köpare 

och vid konsignation konsignant och konsignatarie. 



15 
 

I det här kapitlet kommer jag försöka att ge en bild av varför det finns ett behov av att 

finansiera lager på kredit. Bland annat kommer svårigheten med att kunna erbjuda en 

godtagbar kreditsäkerhet vid lagerfinansiering på kredit att behandlas och att det främst beror 

på den speciella typ av egendom som lagervaror utgör. Därefter sker en genomgång av vilka 

olika handelsformer som står handelsparterna till buds, vid lagerfinansiering. Slutligen 

kommer de skäl som finns för att välja handelsformen konsignation att redovisas. 

 

2.2 Varför finns det ett behov av lagerfinansiering 

 

Tillgången på kapital är ofta särskilt inledningsvis en bristvara för en näringsidkare. Det gäller 

särskilt om näringsidkarens affärsidé är att bedriva försäljning. För att kunna verka som 

återförsäljare behövs en produkt att sälja. Därmed krävs det först en investering för att kunna 

bedriva verksamheten och i framtiden förhoppningsvis göra den lönsam. Det förekommer att 

näringsidkare har tillräckliga egna ekonomiska resurser för att kunna genomföra nödvändiga 

investeringar. När sådana resurser saknas får näringsidkaren se över vilka möjligheter som 

finns för att erhålla finansiering på kredit. För att erhålla en kredit vänder sig näringsidkaren i 

de flesta fall till kreditmarknaden
21

. Kreditmarknadens funktion är att omfördela kapital från 

de som kan tänka sig att avvara kapital till de som behöver kapital och på så sätt möjliggöra 

för aktörer utan eget kapital att kunna investera.
22

 En av de mest typiska krediterna utgörs av 

ett sedvanligt banklån, vilket ofta kombineras med en kreditsäkerhet i form av att 

kredittagaren upplåter någon typ av säkerhet till kreditgivaren. Har näringsidkaren till 

exempel en fastighet utan tung skuldbelastning kan en god kredit erhållas mot panträtt i 

fastigheten.  

 

Förutsättningarna för näringsidkaren att kunna erbjuda en kreditsäkerhet i form av till 

exempel pant är i många fall inte särskilt goda. Det kan exempelvis bero på att näringsidkaren 

hyr sin verksamhetslokal eller redan har belånat den i sådan utsträckning att någon ytterligare 

kredit med säkerhet i fastigheten inte kan beviljas. Saknar näringsidkaren möjlighet att 

tillhandahålla en säkerhet, blir den kredit som kan erhållas istället en kredit utan säkerhet, ett 

så kallat blancolån.
23

 För kreditgivaren innebär ett lån in blanco en stor kreditrisk. 

Anledningen till det är att kreditgivaren vid kredittagarens insolvens kommer att bli en 

oprioriterad borgenär som får invänta eventuell utdelning efter det att de borgenärerna med 

                                                           
21

 Kreditmarknaden utgörs främst av banker och andra finansiärer som erbjuder utlåning. 
22

 Lennander, Kredit och säkerhet, s. 11, Wood, Law and Practice of International Finance, s. 9. 
23

 Lennander, Kredit och säkerhet, s. 15 f. 
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kreditsäkerhet har fått betalt för sina fordringar.
24

 För de fall kreditgivaren överhuvudtaget är 

villig att stå den kreditrisk som är förknippad med ett lån utan säkerhet, kommer kreditgivaren 

i de flesta fall ge kredittagaren sämre lånevillkor. Det innebär som regel att lånet kommer att 

löpa med högre ränta.
25

 Det medför att finansiering blir dyr för kredittagaren, vilket 

naturligtvis minskar näringsidkarens ekonomiska marginaler och därmed möjligheterna till 

lönsamhet. För att hitta mer fördelaktiga finansieringsalternativ försöker både kreditgivare 

och kredittagare skapa kreditlösningar som ger kreditgivaren någon form av säkerhet, trots att 

kredittagaren saknar tillgångar som kan användas som kreditsäkerhet.  

 

2.3  Kreditsäkerhet vid lagerfinansiering 

             

En kreditsäkerhet kan utgöras av någon av de tre så kallade sakrätter, som tryggar 

borgenärens fordran på betalning. Sakrätterna utgörs av äganderätt, panträtt och 

retentionsrätt och lämpar sig olika bra beroende på vem som behöver ha egendomen i sin 

besittning och vilken typ av egendom som gäldenären vill nyttja som säkerhet.
26

 De två senare 

ger borgenären förmånsrätt enligt förmånsrättslagen (1970:979) vid gäldenärens insolvens. 

Det innebär att den borgenär med säkerhetsrätt i gäldenärens egendom har rätt att framför 

övriga borgenärer få betalt för sin fordran.
27

 Den första som utgörs av äganderätt står utanför 

förmånsrättslagen, men utgör en sakrätt på så sätt att egendom som inte tillhör gäldenären 

aldrig kan utmätas eller tas i anspråk vid gäldenärens konkurs.
28

 Anledning till det är 

egendom som inte tillhör gäldenären inte ingår i dennes egendomsmassa.
29

 

  

Panträtt i lösöre kräver som regel tradition för att panthavaren ska erhålla panträtt.
30

 Det gör 

att panträtt i lageregendom lämpar sig mindre väl då det skulle innebära att kredittagaren 

tvingades att avstå från att kunna disponera över egendomen under kredittiden. Retentionsrätt 

ger borgenären rätt att hålla inne viss egendom som borgenären har i sin besittning i väntan på 

betalning.
31

 Inte heller retentionsrätt lämpar sig som kreditsäkerhetsmodell vid 

                                                           
24

 Welamson, Mellqvist, Konkurs och annan insolvensrätt, s. 206. 
25

 Adlercreutz, Pfannenstill, Finansieringsformers rättsliga reglering. 85. 
26

 Se Undén, Svensk sakrätt, (1 uppl. 1926, 10 uppl. 1976). 
27

 Se 4 § förmånsrättslagen. 
28

 Adlercreutz, Pfannenstill, Finansieringsformers rättsliga reglering, s. 87. 
29

 Se 3 kap 3 § konkurslagen och 4 kap. 17 § utsökningsbalken. 
30

 Walin, Millqvist, Persson, Panträtt, s. 83, Undén, Svensk sakrätt, s. 165. 
31 Millqvist, Sakrättens grunder, s. 204, se även Lag (1985:982) om näringsidkares rätt att sälja saker som inte 

har hämtats, Lag (1970:980) om retentionsrätt för fordran hos hotellgäst, 61 § köplagen (1990:931) och 12 kap. 8 

§ handelsbalken (1736:0123 2).  
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lagerfinansiering, därför att det likt med pantinstitutet förutsätter att borgenären har 

gäldenärens egendom i sin besittning. Ingen av dessa kreditsäkerhetsmetoder uppfyller alltså 

parternas syfte, det vill säga att gäldenären kan ha egendomen i sin besittning samtidigt som 

borgenären har säkerhetsrätt i densamma.  

 

Den kreditsäkerhetsmetod som kan tillgodose båda parternas önskemål är att försöka utnyttja 

äganderätten till viss egendom som kreditsäkerhet. Det går till så att kreditgivaren som 

säkerhet för en beviljad kredit behåller eller förvärvar äganderätten till viss egendom, vilken 

består fram tills att gäldenären har betalat sin skuld. Det anspråk på äganderätt som 

kreditgivaren då får kan på så sätt utnyttjas som en säkerhet vid kreditgivning. En sådan rätt 

kallas vid utmätning och konkurs för separationsrätt
32

, då det ger borgenären rätt att framför 

övriga borgenärer separera egendom från gäldenärens egendomsmassa. Nedan kommer att 

redovisas att det finns ett flertal handelsformer som är avsedda att ge borgenären en 

kreditsäkerhet, i form av förbehåll om äganderätt till egendom som befinner sig hos 

gäldenären.  

 

2.4 Bibehållen äganderätt som kreditsäkerhet 

 

Separationsrätt vid exekution föreligger när någon lämnat egendom i någon annans besittning 

utan att ha sålt, bytt eller givit bort egendomen.
33

 Något sakrättsligt moment avseende den 

aktuella egendomen har alltså inte ägt rum och den tillhör därmed fortfarande den 

ursprunglige ägaren och kan på grund av det inte tas i anspråk för innehavarens skulder.
34

 

Typfallet där separationsrätt föreligger är när gäldenären innehar egendom som inte ingår i 

gäldenärens egendomsmassa, såsom till exempel vid leasing. I leasingfallet kan separatisten 

genom parternas leasingavtal styrka att egendomen aldrig varit tilltänkt att tillhöra 

konkursgäldenären och därmed inte kan bli föremål för exekution.  Förutom detta självklara 

fall kan äganderätt till viss egendom utnyttjas som kreditsäkerhet, där äganderätten till viss 

egendom består eller övergår till kreditgivaren, intill att gäldenären betalt sin skuld. Det finns 

flera handelsformer vars syfte är att ge borgenären en kreditsäkerhet genom äganderätt, med 

                                                           
32

 Separationsrätt innebär en bibehållen äganderätt till viss egendom, fram tills att någon annan övertagit 

äganderätt. Det krävs alltså en överlåtelse i någon form såsom köp, byte eller gåva för att frånta någon 

separationsrätten. Det ger en möjlighet för ägaren att placera sin egendom hos någon annan, på sätt som inte 

innebär överlåtelse, t.ex. lån, hyra eller deposition. Som ägare till egendom åtnjuter borgenären både utmätnings- 

och konkursskydd avseende den specifika egendomen, framför annan parts borgenärer. 
33

 Rodhe, Handbok i sakrätt, s. 173. 
34

 Håstad, Sakrätt avseende lös egendom, s. 145 f, Millqvist, Sakrättens grunder, s. 86, Rodhe, Handbok i 

sakrätt, s. 173, Hessler, Allmän sakrätt, s. 32. 
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åtföljande separationsrätt, varav uppsatsen kommer att behandla följande tre handelsformer: 

kommission, konsignation och köp med återtagandeförbehåll.  

 

Alla dessa tre bygger på att en borgenär överlåter viss egendom till en gäldenär, med 

bibehållen äganderätt för borgenären fram tills att gäldenären antingen överlåter egendomen 

vidare till tredjeman eller förvärvar den själv. På så sätt behöver inte gäldenären betala 

borgenären i samband med att egendomen övergår i hans besittning, det vill säga egendomen 

upplåts av borgenären på kredit till gäldenären. Såsom säkerhet för krediten har borgenären 

tryggat sin rätt till betalning, genom att ha rätt att återta egendomen om gäldenären hamnar på 

obestånd, med hänvisning till sin äganderätt.
35

  

 

2.5  Finansieringsformer med bibehållen äganderätt 

 

I det här avsnittet följer en genomgång av vilka handelsformer borgenären och gäldenären har 

att välja mellan för att tillgodose båda parters intresse vid lagerfinansiering på kredit.  Det vill 

säga att borgenären erbjuds en kreditsäkerhet och att finansieringskrediten erhålls till så låg 

kostnad som möjligt för gäldenären. Avtalstyperna tjänar i princip alla samma syfte och har 

en hel del likheter med varandra, men det finns även vissa skillnader. Valet av avtalstyp beror 

på parternas individuella förutsättningar och styrs till viss del av vilken typ av egendom som 

gäldenären önskar att få i sin besittning. 

 

2.5.1  Kommission 

Vad som utgör kommission regleras i kommissionslagen (2009:865). Av 1 § 

kommissionslagen följer att kommission föreligger om en person rättshandlar på uppdrag från 

någon annan, till exempel att A säljer egendom tillhörande B. Den som utåt sett förefaller vara 

säljare kallas för kommissionär och den till vars förmån försäljningen sker för kommittent. För 

att kommissionären ska kunna sälja kommissionsvarorna behöver kommissionären ha dessa i 

sin besittning, vilket skulle innebära om det rört sig om ett sedvanligt överlåtelseavtal, att 

äganderätten övergick till kommissionären. Kommissionsavtalet möjliggör istället för 

kommissionären att komma i besittning av varorna utan att göra ett laga fång och därmed 

omfattas de fortsatt av kommittentens äganderätt. Äganderätten frånhänds kommittenten först 

i samband med att egendomen överlåts vidare till tredjeman eller förvärvas av 

                                                           
35

 Håstad, Sakrätt avseende lös egendom, s. 144 f. 
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kommissionären genom självinträde.
36

 Det innebär att kommittenten har rätt att separera 

kommissionsgodset från kommissionärens egendomsmassa vid insolvens hos 

kommissionären. Avtalet fyller på så sätt en liknande funktion som ett köp med 

återtagandeförbehåll, det vill säga att borgenären behåller ett visst inflytande över egendomen 

trots att egendomen har traderats. Fördelen med kommission jämfört med ett 

återtagandeförbehåll är att separationsrätt medges även i de fall där gäldenären önskar att 

kunna förfoga över egendomen innan dess betalning har skett. Därutöver har även 

kommittenten separationsrätt till eventuell fordran på försäljningslikvid, som kommissionären 

har på tredjeman, när ett förfogande har skett.
 37

 En annan fördel är att separationsrätten 

tillskillnad från vid återtagandeförbehåll är lagreglerad, vilket skapar större trygghet i 

transaktionen.
38

 

 

En förutsättning för att separationsrätt ska medges vid kommission är att det i efterhand kan 

konstateras att det verkligen rörde sig om försäljning i kommission.
39

 Borgenären är 

naturligtvis alltid intresserad av att om möjligt försöka tillskapa en avtalsstruktur som tryggar 

dennes rätt till betalning. Det har givit upphov till försäljningsupplägg som vid en närmare 

granskning inte utgjort försäljning i kommission, utan där kommissionsavtalets fördelar ur 

sakrättslig synpunkt har försökt utnyttjas. Detta samtidigt som transaktionen i övrigt bedömts 

utgöra en överlåtelse på kredit. Har avtalsförhållandet inte uppfyllt kraven för att 

kommissionslagen ska bli tillämplig har inte heller någon separationsrätt medgivits.
40

 Mer 

angående den problematiken presenteras och diskuteras i avsnitt 3.3.2.  

 

2.5.2  Köp med återtagandeförbehåll 

Ett återtagandeförbehåll innebär att säljaren förbehåller sig rätten att häva köpet och återta 

varan för det fall att köparen inte vill eller kan betala köpeskillingen.
41

 Effekten blir att 

köparen erhåller en villkorad äganderätt, vilken är förbunden med att gäldenären fullgör sina 

betalningsförpliktelser enligt det köpeavtal som parterna tecknat i samband med köpet.
42

 

Giltigheten av dessa förebehåll var under lång tid i Sverige omdebatterad, både ur 

                                                           
36

 Håstad, Sakrätt avseende lös egendom, s. 146, Millqvist, Sakrättens grunder, s. 105 f.  
37

 SOU 1988:63, s. 46 f., Millqvist, Sakrättens grunder, s. 106. 
38

 Se 23 § kommissionslagen. 
39

 Håstad, Sakrätt avseende lös egendom, s. 147. 
40

 Millqvist, Sakrättens grunder, s. 107 ff. samt NJA 2012 s. 419 och NJA 2010 s. 154, där Högsta domstolen 

prövat vad som utgör kommission. 
41

 Persson, Förbehållsklausuler, s. 30, af Hällström, Verkan av ägareförbehåll på rättsförhållandet mellan 

säljare och köpare, s. 11. 
42

 Persson, Förbehållsklausuler, s. 71.  
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obligationsrättslig- och sakrättslig synvinkel. Särskilt under början av 1900-talet rådde det 

delade meningar i fråga om den sakrättsliga giltigheten. Av två rättsfall från 1922 och 1924 

ansåg emellertid dåtidens författare i doktrin att Högsta domstolen slagit fast att 

återtagandeförbehåll medgav skydd för säljaren framför köparens borgenärer. Även idag 

anses återtagandeförbehåll ge säljaren sakrättsligt skydd, vilket innebär ett avsteg från den 

normala principen om att tradition till köparen, vid köp av lös egendom, medför att köparen 

gjort ett sakrättsligt giltigt förvärv.
43

 

  

Separationsrätt vid köp med återtagandeförbehåll ter sig något problematiskt i förhållande till 

utsökningsbalkens regler om vad som bör ingå i gäldenärens egendomsmassa vid utsökning 

eller konkurs. 4 kap. 17 § utsökningsbalken stadgar att lös egendom som befinner sig hos 

gäldenären får utmätas om det framgår att den tillhör gäldenären. För att avgöra vad som 

anses tillhöra gäldenären har lagstiftaren i 4 kap. 18 § utsökningsbalken infört en 

presumtionsregel om att lös egendom som befinner sig i gäldenärens besittning anses tillhöra 

gäldenären. För att egendomen ska vara fredad från exekution krävs det därför att 

presumtionen bryts. De borgenärer som lagstiftaren framförallt avsett att skydda och då det är 

relativt enkelt att bryta presumtionen, utgörs av de fall där gäldenären besitter egendom som 

denne hyrt eller lånat. Det rör sig då om situationer där gäldenären har en begränsad 

nyttjanderätt till viss egendom. Vid köp med återtagandeförbehåll är ju syftet att köparen ska 

bli ägare till egendomen eller i vissa fall att egendomen ska säljas vidare till tredjeman, vilken 

då borde utesluta separationsrätt.
44

 Trots betänkligheter mot återtagandeförebehåll brukar 

dessa godtas vid konkurs och utmätning och därmed tillerkänns säljaren separationsrätt, under 

förutsättning att återtagandeförbehållet avtalats på riktigt sätt i samband med köpet.
45

 Utöver 

det krävs det även att gäldenären inte har förfogat över egendomen på ett sätt som utesluter 

separationsrätt, till exempel infogat egendomen i fast egendomen. Förklaringen till att 

återtagandeförbehåll har givits sakrättsligt skydd torde vara den praktiska funktion de fyller. 

Det har ansetts viktigt att underlätta för aktörerna på marknaden att erhålla krediter, för att på 

så sätt få en väl fungerande marknadsekonomi.
46

 Viktigt att notera är även ett avtal som 

benämnts såsom till exempel leasing kan utgöra ett köp, enligt avbetalningsköplagen 
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 Persson, Förbehållsklausuler, s. 117 ff. Rättsfallen är SvJT 1922 rf. s. 62 och NJA 1924 s. 588. 
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 Millqvist, Sakrättens grunder, s. 97. 
45

 Persson, Förbehållsklausuler, s. 644. 
46

 SOU 1988:63, s. 66 f., Millqvist, Sakrättens grunder, s. 97 f. 
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(1978:599), om syftet är att mottagaren ska förvärva äganderätten till egendomen.
47

 Det 

sakrättsliga skyddet avgörs då utefter de sakrättsliga reglerna för köp. 

 

2.5.3  Konsignation 

Vid konsignation deponerar leverantören varor i återförsäljarens lager istället för att överlåta 

dem. Då det inte sker någon överlåtelse är tanken att varorna fortsatt ska omfattas av 

konsignantens äganderätt. Istället ska konsignatarien förvärva varorna i samband med att 

dessa säljs vidare till tredjeman, alternativt att konsignatarien själv önskar att kunna förfoga 

över dem.
48

 Resultat blir att konsignatarien inte behöver betala för varorna i samband med 

levereras och inte heller innan det uppstår ett behov av att kunna disponera över de varor som 

finns i konsignationslagret. Varorna upplåts alltså på kredit av leverantören till återförsäljaren, 

fram tills att ett laga fång sker. Som trygghet för krediten står konsignantens äganderätt, vilket 

innebär att han har rätt att återta varorna vid betalningsproblem hos återförsäljaren.
49

 I brist på 

lagreglering och tydlig praxis synes det osäkert om ett konsignationsavtal tjänar det syfte som 

leverantören förlitar sig på, det vill säga att återförsäljaren inte i samband med leverans gör ett 

sakrättsligt giltigt förvärv. Än mer problematisk ter det sig i de fall där konsignatarien har rätt 

att göra uttag på kredit från konsignationslagret.
50

 Frågan är då om redan ett medgivande från 

konsignanten till uttag på kredit innebär att separationsrätten går förlorad till hela 

konsignationslagret. Dessa frågor kommer att utredas närmare i kapitel 4. 

 

2.6 Skäl till att använda sig av konsignation 

 

I det här avsnittet ska uppsatsen försöka ge en bild av vilka företagsekonomiska drivkrafter 

som finns till att använda konsignation som handelsform. Det trots att det sakrättsliga skyddet 

kan ifrågasättas. Beskrivningen kommer att utgå från att det finns tre parter som medverkar i 

ett konsignationsupplägg. De utgörs av en leverantör, en återsäljare och en finansiär. 

Konsignationsupplägg behöver inte alltid involvera tre parter utan kan mycket väl bestå av två 

parter, precis som vid till exempel kommission. Anledningen till att uppsatsen väljer att i det 

här avsnittet studera konsignation utifrån ett trepartsförhållande är att det är en modell som 

flera aktörer på marknaden som jag träffat i anledning av uppsatsen har sagt sig använda. 

 

                                                           
47

 Se, 1 § 3 st. avbetalningsköplagen. 
48

 Johansson, Lexinokommentar till 1 § kommissionslagen och SOU 1988:63, s. 95. 
49

 Millqvist, Sakrättens grunder, s. 108 f. 
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 Kihlman, Inköp och logistik, nr. 1 2006, s. 19. 



22 
 

Leverantören har ofta ett intresse av att om möjligt undvika att ta en stor kreditrisk och att 

behöva binda upp stora mängder kapital. Samtidigt vill leverantören få ut sin produkt på 

marknaden och kan därför inte vara allt för selektiv i sitt urval av vilka återförsäljare som ska 

sköta försäljningen av produkten. Återförsäljaren vill i sin tur gärna erhålla produkten för att 

kunna sälja den till sina kunder, men saknar ofta ekonomiska medel för att kunna förvärva 

den direkt av leverantören. För att lösa den problematiken behöver parterna hitta ett upplägg 

som gör det möjligt för återförsäljaren att förvärva egendomen på kredit, samtidigt som 

leverantören kan få betalt i samband med leverans till återförsäljaren. För att möjliggöra det 

vänder sig parterna till en finansiär som oftast är en bank eller ett kreditmarknadsbolag. 

Finansiären har gott om kapital och har större möjligheter att sprida sina kreditrisker och 

köper därför varorna från leverantören. Finansiären saknar däremot både möjlighet och 

intresse av att få varorna i sin besittning. Därför levereras varorna direkt från leverantören till 

återförsäljaren. Varorna deponeras sedan vid leverans i återförsäljarens lager, med banken 

som ägare.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur över konsignationsstrukturen. 

 

Obligationsrättsligt finns inga problem med avtalsstrukturen. Finansiären har en avtalad 

äganderätt till de varor som finns hos återförsäljaren fram till dess att betalning har erlagts. 

Däremot sätts de sakrättsliga frågeställningarna på sin spets i en utmätnings- eller 

konkurssituation hos återförsäljaren. Finansiären anser sig självklart vara rättmätig ägare till 

varorna och kommer därmed att hävda separationsrätt, vilket skulle innebära att 

konsignationsvarorna skulle vara fredade från återförsäljarens borgenärer vid exekution. 

Konkursborgenärerna och konkursförvaltaren kommer troligen, å sin sida, argumentera för att 

varorna ska ingå i konkursgäldenärens egendomsmassa, med hänvisning till 

presumtionsregeln i 4 kap. 18 § utsökningsbalken, om varorna fortsatt befinner sig hos 

gäldenären. Ett annat relativt vanligt förfarande är att återförsäljaren förvarnar finansiären om 
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att utmätning eller konkurs kan vara nära förestående. En sådan varning syftar ofta till att 

finansiären ska kunna återta konsignationsvarorna innan exekutionsbeslutet så att egendomen 

inte längre finns kvar hos återförsäljaren vid exekutionstillfället. Om ett sådant återtagande i 

efterhand bedöms oriktigt kan transaktionen sedermera bli föremål för återvinning enligt 4 

kap. konkurslagen. Förutsättningen för att transaktionen ska kunna återvinnas är att 

konkursförvaltaren kan styrka att konsignationsvarorna övergått i återförsäljarens ägo innan 

de utlämnades till finansiären.   

 

Nedan följer en genomgång av hur de olika parterna påverkas av trepartsupplägget och vilka 

drivkrafter som ligger bakom att parterna väljer konsignation. Kommersiella drivkrafter avser 

fördelar ur ett företagsekonomsikt perspektiv, vilket kan inbegripa flera parametrar som till 

exempel försäljningsstatistik, förmågan att anskaffa kapital till låg kostnad, förutsättningarna 

för att kunna hantera stora kreditrisker och nya potentiella vägar till att tjäna pengar. 

  

2.6.1 Kommersiella drivkrafter för leverantören att använda sig av konsignation 

Leverantören köper ofta själv sina varor från en tillverkare. Leverantören måste sedan hitta 

återförsäljare som kan sköta försäljningen av varor till konsumenterna på marknaden, vilka 

kan vara både företag och privatpersoner. För att leverantören ska få ett så bra avtal som 

möjligt med tillverkaren finns det ett incitament för leverantören att redovisa goda 

försäljningssiffror. I försäljningsunderlaget kan leverantören bara redovisa verkliga 

försäljningar, så kallade true sales. Förutsättningarna för att en överlåtelse ska innebära en 

true sale är att säljaren inte längre har något ansvar över egendomen, att köparen har exklusiv 

kontroll över egendomen och att egendomen inte kan återgå vid köparens insolvens.
51

 

Konsignationsupplägget innebär att leverantören genomför en verklig försäljning till 

finansiären, vilket gör att det är finansiären som övertar äganderätten och därmed får ansvar 

och dispositionsrätt över egendomen.
52

 Därmed kan leverantören redovisa, både bakåt i ledet 

och i sin egen bokföring, att det skett en försäljning. Det i sin tur ger upphov till att varken 

egendomen eller fordran på betalning finns kvar på tillgångssidan på leverantörens 

balansräkning.
53

 Konsekvensen av det blir att även skuldsida på balansräkning minskar och 

andelen eget kapital ökar procentuellt. Det gör att andelen uppbundet kapital minskar, vilket 
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 Wood, Law and Practice of International Finance, s. 468. 
52

 Vid kommission uppkommer istället den verkliga försäljningen först när återförsäljaren överlåter egendomen 

till tredjeman.  
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innebär leverantörens likviditet ökar. Det är bra ur flera synpunkter då det bland annat gör 

leverantören mindre känslig för affärsmässiga fluktuationer. Dessutom kan intäkterna från 

försäljningen användas för att exempelvis genomföra ytterligare investeringar och på så sätt 

utöka och effektivisera verksamheten. 

 

Förutom möjligheten till att redovisa god försäljningsstatistik och minskat kapitalbehov 

förflyttas även den ekonomiska risken för försäljningen till slutkund över till finansiären. Det 

är bra för leverantören på flera sätt. Dels kan kreditförluster slå hårt mot ett företags totala 

ekonomi, vilket kan vara förödande för en mindre aktör där en stor kreditförlust i värst fall 

kan leda till konkurs. En stor skuldbelastning gör det även svårt för leverantören att beräkna 

vilken ekonomisk risk han står. Det beror på att leverantören till skillnad från finansiären 

oftast inte har samma kunskap och erfarenhet av att hantera kreditrisker. Dessutom har 

leverantören svårare att sprida sina risker då de hanterar ett betydligt mindre antal krediter 

som dessutom är av samma slag. Utöver det har leverantören det svårare att på korttid 

anskaffa nödvändigt kapital vid likviditetskris. En annan positiv effekt 

konsignationsupplägget medför för leverantören är att det kan förbättra förutsättningarna för 

att ta upp andra krediter. Med en låg skuldbelastning framstår leverantören som mera 

kreditvärdig vilket gör honom mer attraktiv för andra kreditgivare.  

 

2.6.2 Kommersiella drivkrafter för återförsäljaren att använda sig av konsignation 

Som inledningsvis har nämnts är tillgången på kapital ofta en bristvara hos återförsäljaren. 

Återförsäljarens affärsidé går ut på att sälja produkter till sina kunder, men för att kunna göra 

det behöver han själv ha varorna i sin besittning. Detta för att kunna demonstrera, 

marknadsföra och bistå med snabb leverans av varorna till sina kunder. I de fall ekonomiskt 

kapital inte finns tillgängligt för att kunna köpa varorna kontant av leverantören för att sedan 

vid ett senare tillfälla kunna sälja dem vidare, måste återförsäljaren hitta en lösning som 

möjliggör ett förvärv på kredit. I den situationen har återförsäljaren ett intresse av det ska ske 

till så låg kostnad som möjligt. Som tidigare nämnts i avsnitt 2.3 är förutsättningarna för att 

erhålla en kredit för finansiering av lagervaror inte de mest gynnsamma. Det beror på att det 

är svårt för kredittagaren att kunna erbjuda kreditgivaren en godtagbar kreditsäkerhet, som 

kan tas i anspråk för det fall att kredittagaren får svårigheter att betala. Vid valet av 

handelsform utgår återförsäljaren ifrån vilken lösning som möjliggör att han kan erhålla de 

önskade varorna till lägst kostnad. Genom konsignationsupplägget behöver inte 

återförsäljaren ta upp någon ytterligare kredit i samband med leverans.  Vid konsignation är ju 
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egendomen endast deponerad hos återförsäljaren i väntan på att en riktig överlåtelse sker.
54

 

Först då behöver återförsäljaren ha medel tillgängliga för att kunna finansiera varorna. 

Varorna blir alltså inte en del av återförsäljarens förmögenhetsmassa i samband med 

leveranstillfället utan först efter att de har lösts ur konsignationen. Därmed kommer inte 

varorna att finnas med på återförsäljarens balansräkning som en tillgång. Det ger upphov till 

ett minskat kapital behov, då egendomen inte behöver finansieras under konsignationstiden.
 55

 

Det innebär att skuldsida på balansräkningen kan hållas låg. Det i sin tur gör att 

återförsäljaren får större marginaler avseende likviditeten och på så sätt blir mindre känslig 

för affärsmässiga upp och ner gångar. Den affärsmässiga risken ligger istället i stor 

utsträckning hos finansiären. Det innebär att det är finansiären som bär risken för att varorna 

inte kan säljas överhuvudtaget eller till det pris som var tilltänkt. Förutom fördelar ur ett 

riskperspektiv bidrar även konsignationsupplägget till att återförsäljaren om han så önskar har 

större möjligheter till att ta upp andra krediter. Det kan till exempel vara en checkkredit som 

kan utnyttjas i den dagliga verksamheten. Det beror främst på att återförsäljarens låga 

skuldbelastning gör honom mer kreditvärdig. 

 

Huruvida konsignationsupplägget är sakrättsligt giltigt berör egentligen inte återförsäljaren. 

Återförsäljaren räknar förmodligen inte med att konsignationsvarorna ingår i hans 

förmögenhetsmassa och skulle de ändå göra det, är det återförsäljarens borgenärer och inte 

återförsäljaren själv som kan tillgodogöra sig varorna i en insolvenssituation.
56

 Den osäkerhet 

som finns kring det sakrättsliga skyddet vid konsignation kan möjligen påverka återförsäljaren 

på det sätt att finansiären tar ut en högre konsignationsavgift med beaktande av den kreditrisk 

finansiären står. I övrigt skiljer sig inte de åtgärder återförsäljaren behöver vidta i någon större 

utsträckning från om han istället köpt varorna i samband med leverans. Kostnaden för att 

upplåta plats i lagret, ansvaret för skador till följd av olyckshändelser och skyldighet att 

försäkra godset, ligger i många fall på återförsäljaren, precis som vid ett köp.
57
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2.6.3 Kommersiella drivkrafter för finansiären att använda sig av konsignation 

Vad gäller finansiärens drivkraft att medverka i ett konsignationsupplägg handlar det främst 

om att finansiären tjänar pengar på att låna ut pengar. Utöver det kan finansiären ha olika 

incitament till att medverka vid konsignation. Den finansiär som ska stå för finansieringen 

kan antingen vara fristående utan direkta kopplingar till leverantören, eller utgöras av ett 

finansbolag som har bildats i syfte att bistå leverantören vid finansiering. Exempel på det 

sistnämnda är till exempel Volvo Finans, Scania Finans och Volkswagen Finans. Utgörs 

finansiären av en fristående part, blir finansiärens incitament till att medverka i ett 

konsignationsupplägg att hitta ytterligare områden att expandera sin verksamhet till. 

Finansiären kommer att ta ut en avgift från antingen återförsäljaren eller leverantören, eller i 

vissa fall båda. Konsignation blir därmed en i mängden av andra verksamheter som 

finansiären är involverad i och tjänar pengar på.  

 

Utgörs finansiären istället av ett bolag med nära anknytning till leverantören, är finansiärens 

incitament till att medverka inte bara baserat på att de vill tjäna pengar på att låna ut pengar. 

De har även ett stort intresse av att skapa så goda ekonomiska förutsättning som möjligt för 

leverantören. Det beror på att de då ofta ingår i samma koncern. För koncernen finns det flera 

företagsekonomiska fördelar med flytta över så mycket som möjligt av skulder och risker till 

finansbolaget. Finansbolag finansiera sig med inlånat kapital, från andra banker, finansiella 

institut, företag och privat personer.
58

  Därför är ett skuldtyngt finansbolag inte något som ses 

som avvikande. Istället är det just finansbolagets affärsidé att tjäna pengar på räntemarginalen 

mellan in och utlåning.
59

 Det gör att finansbolaget besitter både större kompetens och utökade 

möjligheter ifråga om att kunna bedöma och hantera kreditrisker. Genom att finansbolaget har 

möjlighet att sprida sina kreditrisker till flera olika verksamheter slår inte en kreditförlust lika 

hårt mot finansiären, som mot leverantören eller återförsäljaren.
60

 Utöver möjlighen att sprida 

sina risker har även finansiären vanligen bättre förutsättningar för att snabbt kunna anskaffa 

nödvändigt kapital vid likviditetsproblem. 
61

 

 

2.7  Avslutande kommentar 
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Kapitlet visar på ett tydligt sätt att valet av handelsform till stor del styrs utefter möjligheten 

för leverantören att kunna trygga sin rätt till betalning. Traditionsprincipen ger upphov till 

stora problem för parterna, på grund av att finansieringen avser egendom som återförsäljaren 

inte kan avstå rådigheten ifrån under kredittiden. Än mer komplicerat blir det då egendomen 

som regel ska överlåtas vidare till tredjeman, ofta innan återförsäljaren har möjlighet att lösa 

krediten till borgenären. Det finns få handelsformer som medger sakrättsligtskydd för 

borgenären när gäldenären tillåts förfoga över egendomen på kredit. Det gör att konsignation 

trots tveksamheterna avseende det sakrättsliga skyddet ofta är det bästa valet. Några alternativ 

till konsignation som kan tillvarata parternas önskemål på ett säkrare sätt finns helt enkelt 

inte. Utöver kreditsäkerhetsmotivet finns det ett incitament för både leverantören och 

återförsäljaren att effektivisera sin kapitalanvändning och att undvika att bära den 

affärsmässiga risken. Den risken placeras vid konsignation istället hos finansiären vars 

affärsverksamhet till stor del går ut på att ta betalt för att bära risker.  

 

 

3.  Konsignation som rättsfigur 

 

3.1 Inledande anmärkningar 

 

Det här kapitlet ska försöka redogöra för under vilka förutsättningar ett rättsförhållande bör 

klassificeras som konsignation. För att kunna genomföra en sådan studie krävs först en 

genomgång av skiljelinjen mellan konsignation och de två snarlika handelsformerna, 

kommission och köp med återtagandeförbehåll. Efter en genomgång av skillnaderna berörs 

vilken betydelse partnernas faktiska agerande får vid bedömningen av om avtalsförhållandet 

ska klassificeras som en handelsform som ger borgenären sakrättsligt skydd framför 

gäldenärens övriga borgenärer. 

 

3.2  Skillnader mellan de olika handelsformerna i teorin 

 

För att olika handelsformer ska kunna föreligga måste det av naturliga skäl finnas några 

skillnader mellan dem. Skulle så inte vara fallet blir det svårt att anse att de olika 

handelsformerna existerar. Istället får det antas att de endast utgör olika beteckningar på 

samma handelsform. Syftet här är att belysa de skillnader som finns med utgångspunkt i vilka 

åtaganden och skyldigheter de olika parterna förbinder sig till obligationsrättsligt.  
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3.2.1   Teoretiska skillnader mellan konsignation och kommission 

Den huvudsakliga skillnaden mellan konsignation och kommission är att försäljningen från 

gäldenären till tredjeman sker för gäldenärens egen räkning vid konsignation och för 

borgenärens räkning vid kommission.
62

 Kommissionsavtalet ger gäldenären en skyldighet att 

sälja borgenärens varor. Konsignation ger istället gäldenären en möjlighet att vid en senare 

tidpunkt förvärva borgenärens varor.
63

 Det medför att gäldenären vid kommission är 

redovisningsskyldig för egendomen och dess substitut under hela avtalstiden och att 

egendomen aldrig bör anses tillhöra gäldenären. Egendomen är istället som Rodhe uttrycker 

det ”på väg förbi” gäldenärens egendomsmassa.
64

 Vid konsignation är istället tanken att 

gäldenären besitter egendomen med redovisningsskyldighet fram till att han har förvärvat 

äganderätten till densamma.
65

 Konsignation kan därmed anses utgöra en form av 

kommissionsavtal där borgenären regelbundet medger självinträde för gäldenären, varmed 

redovisningsskyldigheten upphör i samband med självinträdet, precis som vid kommission.
66

 

Det problematiska är huruvida det synsättet på konsignation är riktigt, eller om det istället bör 

ses som att gäldenären redan vid leverans förvärvar äganderätten till egendomen. Om så är 

fallet skulle det innebära att borgenären saknar sakrättsligt skydd vid exekution hos 

gäldenären. För att kunna avgöra det sakrättsliga skyddet är klassificeringen av betydelse, 

men för parterna i praktiken skiljer sig försäljningsuppläggen oftast inte åt i någon större 

utsträckning. Gäldenären erhåller i båda fallen egendom från borgenären utan att vid leverans 

behöva erlägga betalning. Varorna är sedan som regel tilltänkta att säljas vidare och parterna 

har avtalat om att gäldenären i nära anslutning till, eller efter, försäljning till tredjeman är 

skyldig att avräkna en viss del av priset till förmån för borgenären. 

 

3.2.2  Teoretiska skillnader mellan konsignation och köp med sakrättsligt giltigt 

återtagandeförbehåll 

Skillnaden mellan konsignation och köp med sakrättsligt giltigt återtagandeförbehåll är att 

partnerna vid konsignation inte avser att gäldenären i samband med leverans ska förvärva 

äganderätten till egendomen. Vid köp med återtagandeförbehåll sker istället ett förvärv redan 

vid leveranstillfället.
67

 Äganderätten vid köp med återtagandeförbehåll är dock villkorad 

genom att borgenären har en avtalad rätt om att få återta egendomen för det fall att gäldenären 

                                                           
62

 SOU 1988:63, s. 16 och Lambertz skiljaktig mening i NJA 2012 s. 419. 
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 Johansson, Lexinokommentar till kommissionslagen 1 §. 
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 Rodhe, Handbok i sakrätt, s. 227 ff. 
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 Håstad, Sakrätt avseende lös egendom, s. 149. 
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 Millqvist, Sakrättens grunder, s. 106. 
67

 SOU 1988 s. 48.  
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inte uppfyller sina åtaganden enligt köpeavtalet. Med det avses främst att erlägga betalning i 

rätt takt.
68

 Skillnaden utgörs alltså av vid vilken tidpunkt gäldenären ska anses överta 

äganderätten. Vid konsignation betalar gäldenären en konsignationsavgift som inte medverkar 

till att gäldenären successivt förvärvar äganderätten. Äganderättsövergången sker istället 

samband med att egendomen löses ur konsignationen. Vid ett köp med återtagandeförbehåll 

däremot förvärvar gäldenären äganderätten i takt med att betalning sker till borgenären.  

 

3.3  Svårigheten att kunna avgöra om avtalets benämning också 

avspeglar det faktiska rättsförhållandet och de sakrättsliga 

konsekvenserna av vilket avtal som föreligger 

 

3.3.1 Problematiken 

Det har av både Högsta domstolen och förarbetena till den gamla kommissionslagen (Lag 

(1914:45) om kommission) slagits fast att benämningen av ett avtal, såsom till exempel 

kommissionsavtal, inte är av avgörande betydelse för vilka sakrättsliga regler som bedöms 

tillämpliga på rättsförhållandet vid en sakrättslig konflikt.
69

 Inte heller har särskilt stor vikt 

lagts vid innehållet i avtalet, utan bedömningen har främst inriktat sig på hur avtalsparterna 

faktiskt har agerat.
70

 Bedömningen blir i dessa fall komplicerad då det egentligen bara är 

avtalsparterna som med säkert kan vet vad de avtalat om och hur de har agerat i praktiken. 

Nedan följer en genomgång av de svårigheter som är förknippade med att försöka fastställa 

avtalsparternas agerande i efterhand och vilka förutsättningar som ska vara uppfyllda i det 

enskilda fallet för att ett visst rättsförhållande bör vara förestående. Att klassificera parternas 

rättsförhållande är viktigt eftersom de sakrättsliga effekterna av olika klassificeringarna skiljer 

sig åt. 

 

3.3.2  Förutsättningar för att rättsförhållandet ska betraktas som kommission 

Den omständigheten att det vid kommission, genom kommissionslagen, finns ett lagstadgat 

förbehåll om kommittentens äganderätt har gjort att det finns en vilja att benämna 
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 Persson, Förbehållsklausuler, s. 71. 
69

 Se t.ex. NJA 2010 s. 154 och NJA 2012 s. 419, där avtalen i båda fallen benämnts ”kommissionsavtal”, men 

det inte varit avgörande för huruvida Högsta Domstolen har ansett att rättsförhållandet också inneburit 

kommission. Även Håstad, Sakrätt avseende lös egendom, s. 147 och Johansson, Lexinokommentar till 

kommissionslagen 1 §, samt NJA II 1914 s. 272 ff. 
70

 Se NJA 2009 s. 79, där parterna ingått ett leasingavtal, men där leasingtagaren fått en generell tillåtelse av 

leasinggivaren att disponera över egendomen innan fullständig betalning erlagts. Leasingtagaren har dock aldrig 

utnyttjat denna möjlighet och leasinggivarens sakrättsliga skydd har därmed inte gått förlorat. 
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kreditförsäljningsavtal som kommissionsavtal.
71

 Dessa försöka att tillskapa separationsrätt 

genom kommissionsavtal har prövats av Högsta domstolen i ett flertal fall.
72

 Frågan har varit 

huruvida det verkligen förelaget ett kommissionsförhållande enligt kommissionslagen. Det 

mest framträdande rekvisitet som varit uppe till prövning har varit huruvida avtalet inneburit 

försäljning för annan persons räkning.
73

 Högsta domstolen har ställt upp ett antal 

bedömningsgrunder för att avgöra om avtalet inneburit försäljning för annan persons räkning, 

oaktat vad parterna i avtalet har sagt sig ha för rättsförhållande.  Störst vikt vid bedömningen 

har lagts vid vem av avtalsparterna som burit den ekonomiska risken i avtalet. I den 

ekonomiska risken har framförallt ansetts ingå, vem som bär den reella returrisken och vem 

som har störst resultatintresse.
74

 

 

Med returrisk avses vem som bär risken vid utebliven försäljning. Om kommissionären inte 

lyckas sälja kommittentens varor, önskar han vanligen att bli av med dem och eventuellt ta in 

nya varor. För att avtalet ska betraktas som kommission bör kommissionären som regel ha rätt 

att enligt avtalet returnera varor som han inte längre kan eller vill sälja och på så sätt bär 

kommittenten risken för förlust vid utebliven försäljning. Vid granskning av hur 

kommissionärens returrätt sett ut har det inte räckt med att det funnits en avtalad returrätt för 

kommissionären, utan returrätten måste även ha varit reell
75

. Det innebär att kommissionären 

faktiskt har returnerat kommissionsvaror och att en retur inte har inneburit en orimligt stor 

åtgärd för kommissionären. För att det inte ska ha ansetts utgöra en orimligt stor åtgärd för 

kommissionären att returnera varor bör kommittenten som huvudregel ha betalat 

fraktkostnaderna vid returer. Har det i praktiken saknats returrätt har det ansetts vara en 

omständighet som talar för att avtalet snarare utgjort ett överlåtelseavtal än ett 

kommissionsavtal. Därmed har inte kommittenten ansetts befinna sig i en så pass skyddsvärd 

position att avsteg från traditionsprincipen kunnat motiveras.
76

  

 

Med resultatintresse avses vilket ekonomiskt intresse parterna har av att uppnå ett så högt 

försäljningspris som möjligt. Vid granskning av resultatintresset har domstolen främst 
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 Rodhe, Handbok i sakrätt, s. 173. 
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 Se bl.a. NJA 1937 s. 591, NJA 1945 s. 406, NJA 2010 s. 154 och NJA 2012 s. 419. 
73

 Att försäljning eller inköp för annan persons räkning är det första rekvisitet för att kommission ska föreligga 

framgår av 1 § kommissionslagen. 
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 Se Johansson, Lexinokommentar till kommissionslagen 1 § och NJA 2012 s. 419. 
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 Håstad, Torgny, Sakrätt avseende lös egendom, s. 147 f., SOU 1988: 63, s. 50 ff.  
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fokuserats på hur det belopp kommissionären ska redovisa till kommittenten har avräknats.
77

 

Det vanligaste vid kommission är kommissionären har rätt till ersättning baserat på de 

kostnader och utgifter som uppstått i samband med försäljningen, så kallad provision. 

Provisionen utgörs oftast av en procentsats på det totala pris kommissionären erhållit vid 

försäljning till tredjeman, medans resterande del sedan redovisas till kommittenten.
78

 Med en 

sådan avräkningsmodell får kommittenten ett reellt intresse i att kommissionären erhåller ett 

så högt försäljningspris som möjligt, då kommittenten vid ett högt försäljningspris erhåller 

större vinst, samtidigt som han vid ett lågt försäljningspris i stor utsträckning får täcka upp 

förlusten. För att minska de ekonomiska riskerna för kommittenten förekommer det avtal där 

kommittenten förbehåller sig rätten till ett fast pris från kommissionären oavsett 

försäljningspris. Ett sådant avtal kan under vissa förutsättningar vara sakrättsligt giltigt, men 

är som regel en omständighet som talar emot att det rör sig om försäljning i kommission. Det 

gäller särskilt om försäljningsavtalet har ingåtts mellan en leverantör och en detaljist.
79

  I 

fråga om att bedöma resultatintresset har inte kommissionärens intresse av att sälja en viss 

volym varor, det så kallade volymintresset, tillmätts någon självständig betydelse för om 

kommission har förelegat. Det har motiverats med att en leverantör eller grossist självklart 

alltid har ett intresse av att sälja så stora volymer som möjligt oavsett om det rör sig om köp i 

fast räkning eller kommission.
80

   

 

För att rättsförhållandet ska ha ansetts utgöra kommission har det krävts att det vid en samlad 

bedömning framstår som att avtalet i realiteten inneburit en ekonomisk risk för kommittenten, 

och inte bara en vinst i form av en kreditsäkerhet genom att erhålla separationsrätt till 

egendom som överlåtits till kommissionären. Hur rättsförhållandet klassificeras spelar alltså 

en avgörande roll för om kommittenten har något sakrättsligt skydd vid kommissionärens 

insolvens.
81

  

 

Två rättsfall på senare år, NJA 2010 s. 154 och NJA 2012 s. 419, har rört förhållandet mellan 

leverantör och återförsäljare i bilbranschen, i vilka båda har tecknat försäljningsavtal som 

benämnts som kommissionsavtal. Högsta domstolen har i båda fallen prövat om verklig 

kommission enligt kommissionslagen varit förhanden. För att på så sätt kunna avgöra om 
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 Se Johansson, Lexinokommentar till kommissionslagen 1 §. 
78
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leverantörerna har haft separationsrätt i återförsäljarnas konkurs. Leverantörerna har i båda 

fallen tätt inpå konkursbeslutet återtagit bilar som befunnit sig hos återförsäljarna, med 

hänvisning till att de fortfarande omfattades av leverantörernas äganderätt. Avtalsrelationen 

har i båda fallen varit av betydelse eftersom leverantörerna vid ett giltigt 

kommissionsförhållande har haft rätt att återta till bilarna enligt 23 § kommissionslagen. Har 

avtalsförhållandena istället inte uppfyllt kraven för att utgöra kommission har leverantörerna 

saknat rätt att återta bilarna. Bilarna har då kunnat återvinnas till konkursboet i enlighet med 4 

kap. konkurslagen.  

 

NJA 2010 s. 154 rörde bilar som först sålts i kommission, och sedermera omvandlats till ett 

kreditköp, och sen återigen återgått till kommission. Omvandlingarna hade alla skett utan 

tradition från återförsäljaren till leverantören. Bilarna hade istället från det att återförsäljaren fick 

dem i sin besittning hela tiden befunnit sig hos återförsäljaren. Högsta domstolen konstaterade att 

syftet med återgången från kreditköp till kommission var att tillskapa separationsrätt till förmån 

för leverantören. I den situationen fanns enligt Högsta domstolen inga skäl till att inte 

upprätthålla kravet på tradition, eller registrering och kungörande enligt lösöreköplagen, och fann 

därmed att något sakrättsligt giltigt kommissionsavtal inte hade kommit till stånd när bilarna gick 

från att vara sålda på kredit till att återigen stå i kommission. På den grunden underkändes 

kommittentens separationsrätt och bilarna ansågs ha övergått i kommissionärens ägo innan 

konkursbeslutet och kunde därmed återvinnas till konkursboet. 

 

I det andra fallet, NJA 2012 s. 419, hade en leverantör och en detaljist ingått ett återförsäljaravtal, 

där leverantören menade att det innebar att bilarna såldes i kommission och återförsäljarens 

konkursbo menade att avtalet istället inneburit köp i fast räkning. Högsta domstolen hade att 

pröva vad avtalet mellan parterna egentligen hade inneburit och om det kunde anses utgöra ett 

kommissionsavtal. Högsta domstolen fäste vid sin bedömning stor vikt vid vem som bar den 

ekonomiska risken i avtalet. Av omständigheterna konstaterade Högsta domstolen att 

leverantören haft ett verkligt intresse i försäljningen av bilar genom återförsäljaren och pekade på 

att återförsäljaren hade returrätt samt att återförsäljaren var skyldig att erlägga betalning till 

leverantören för de bilar som såldes. Högsta Domstolen ansåg därför att det rörde sig om 

försäljning i kommission och erkände separationsrätt till bilarna för leverantören framför 

återförsäljarens övriga borgenärer. 

 

Av rättsfallen torde följa att det krävs att kommittenten befinner sig i en position som gör 

honom skyddsvärd i förhållande till kommissionärens övriga borgenärer. Några generella 

förutsättningar som måste vara uppfyllda är svårt att fastställa och istället får skyddsintresset 
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avgöras utifrån varje enskilt fall. Returriskens placering synes under alla omständigheter vara 

av betydelse. 

 

3.3.3  Förutsättningarna för att rättsförhållandet ska betraktas som köp med ett 

sakrättsligt giltigt återtagandeförbehåll  

För att ett återtagandeförbehåll ska anses sakrättsligt verksamt är det viktigt för säljaren att 

förbehållet har tagits in i köpeavtalet på ett obligationsrättsligt giltigt sätt. Om så inte har skett 

riskerar säljaren att köparen redan när han får egendomen i sin besittning också förvärvar 

äganderätten till den. Vid konkurs eller utmätning kommer då avtalet anses utgöra ett 

sedvanligt överlåtelseavtal, varmed separationsrätt saknas. För att undvika det är det därför 

viktigt att de grundkrav som finns när säljaren gör förbehåll om sin äganderätt uppfylls. Ett av 

dessa krav är att avtal om återtagandeförbehåll endast kan avse säljarens kredit avseende 

köpeskillingen för den sålda varan.
82

 Förbehållet kan alltså inte gälla en skyldighet att prestera 

till någon annan än säljaren. Under förutsättning att det är uppfyllt krävs det vidare att 

förbehållet inskränker köparens rätt till egendomen i sådan utsträckning att köparen inte anses 

ha erhållit egendomen på samma villkor som om han istället förvärvat den utan förbehåll om 

säljarens äganderätt. För att avgöra om så har skett eller inte får en samlad bedömning göras 

där det inte är av någon avgörande betydelse vad parterna sinsemellan har avtalat om. Istället 

läggs vikt vid vad avtalet i praktiken har inneburit för inskränkningar av köparens 

förfogandemöjligheter.
83

  

  

Till att börja med måste säljaren för att förbehållet ska vara verksamt visa att han inte har 

förlorat kontrollen över egendomen till den grad att egendomen exklusivt anses tillhöra 

köparen. Persson uttrycker det såsom att säljaren ska ha kvar en villkorlig äganderätt till 

egendomen.
84

 Det mest kritiska för att avgöra huruvida så har skett är huruvida köparen efter 

leverans har haft rätt att förfoga över egendomen innan full betalning har erlagts. Med förfoga 

avses här främst att köparen haft rätt att överlåta, pantsätta eller upplåta egendomen till 

tredjeman. Sådant förfogande som innebär att köparen själv nyttjar egendomen i sin egen 

verksamhet är som utgångspunkt förenligt med ett sakrättsligt giltigt återtagandeförbehåll, 

åtminstone så länge egendomen inte sammanfogas med annan lös eller fast egendom, eller på 
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 Adlercreutz, Pfannenstill, Finansieringsformers rättsliga reglering, s. 65f och Millqvist, Sakrättens grunder, s. 

99. 
83

 Håstad, Sakrätt avseende lös egendom, s. 153. 
84

 Se, Persson, Förbehållsklausuler, s. 88 och s. 113 ff., för en utförlig genomgång. 
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annat sätt förlorar sin identitet.
85

 Har köparen haft rätt att förfoga över egendomen såsom 

ovillkorlig ägare till egendomen är förbehållet som utgångspunkt ogiltigt.
86

 Möjligen kan NJA 

2009 s. 79 ha öppnat upp för ett avsteg från den principen, vilket i så fall skulle innebära att 

förbehåll som medger förfoganderätt förblir sakrättsligt giltiga fram tills att köparen har 

utnyttjat sin förfoganderätt.
87

  

 

Om det vid en samlad bedömning framgår att förbehållet inte på något sätt har begränsat 

köparens rätt, utan bara är avsett att ge säljaren rätt att framför övriga borgenärer få separera 

egendom hos köparen, har det inte ansetts föreligga skäl för att medge separationsrätt för 

säljaren. Istället har säljaren fått finna sig i att endast kunna bevaka sitt anspråk som en 

oprioriterad borgenär.  

 

3.3.4 Förutsättningarna för att rättsförhållandet ska betraktas som konsignation 

För att försöka bringa klarhet i vilka rättsförhållanden som är att klassificera som 

konsignationsavtal samt förutsättningarna för separationsrätt vid konsignation föreslog 

kommissionslagskommittén införande av en ny lag, Lag om separationsrätt i vissa fall. I 

lagförslagets 2 § angavs vilka rättsförhållanden som utgör konsignation samt under vilka 

förutsättningar som separationsrätt bör medges. För separationsrätt krävdes enligt lagförslaget 

att godset som lämnats hos mottagaren antingen måste förvärvas av mottagaren innan denne 

har rätt att disponera över det alternativt att mottagaren ska ha rätt att returnera godset till 

leverantören.
88

 Lagförslaget ger därmed uttryck för att konsignationsavtalet antingen bör 

uppfylla kraven för kommission eller köp med återtagandeförbehåll för att inte utgöra ett 

överlåtelseavtal. I och med lagförslaget gavs parterna en valmöjlighet i hur de vill strukturera 

sitt avtal för att det skulle klassificeras som konsignation. Beroende på hur de valde att göra, 

skulle förutsättningarna för separationsrätt hämtas från lagar, regler och rättspraxis avseende 

kommission eller återtagandeförbehåll.
89

 Redan där kan ifrågasättas om konsignation utgör en 

egen rättsfigur. Om det sakrättsliga skyddet är knutit till att rättsförhållandet uppfyller de krav 

som finns för att sakrättsligt skydd ska medges i en annan rättsfigur, går det att argumentera 

för att konsignation också utgör den rättsfiguren. 
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 Persson, Förbehållsklausuler, s. 537. 
86

 Se, NJA 1932 s. 292. 
87

 Se, NJA 2009 s. 79, som slår fast att en tillåtelse att förfoga över egendomen innan betalning, inte automatiskt 

gör ett leasingavtal sakrättsligt ogiltigt, om denna möjlighet aldrig utnyttjats. Istället kan ett sådant i och för sig 

icke sakrättsligt giltiga förbehåll bortses från vid tolkning av avtalet. Huruvida samma princip gäller för 

återtagandeförbehåll kommer att undersökas i avsnitt 4.5.2. 
88

 SOU 1988:63, s. 37. 
89

 SOU 1988:63, s. 96 f.  



35 
 

I sin skiljaktiga mening till NJA 2012 s. 419 synes Lambertz inte utgå från att parterna skulle 

ha en liknande frihet. Lambertz anför istället att konsignatarien under inga omständigheter bör 

medges rätt att förfoga över egendomen på kredit för att avtalsförhållandet ska anses utgöra 

konsignation. Därmed tillämpar Lambertz reglerna för återtagandeförbehåll för att avgöra om 

avtalet utgör konsignation och stänger dörren för att bedömningen kan göras utefter 

borgenärens intresse i avtalet, såsom i kommissionsfallet. Om kommissionslagskommitténs 

betänkande eller om Lambertz uttalande bäst avspeglar gällande rätt avseende konsignation 

får anses oklart, särskilt i brist på uttalanden angående konsignation i doktrinen och frånvaron 

av rättspraxis.
90

 Jag tycker att det går att argumentera för båda ståndpunkterna där 

avtalsparterna troligen tar en mindre risk om rättsförhållandet uppfyller Lambertz krav för att 

klassificeras som konsignation. Å andra sidan får parterna om de väljer lösöreköpskommitténs 

modell större frihet och kan förmodligen bättre tillvaratar båda parternas intressen, samtidigt 

som utgången vid en sakrättslig konflikt får anses något mera osäker. 

 

I NJA 2012 s. 419 hade Högsta domstolen en möjlighet att försöka skilja konsignation från 

kommission. I fallet som rörde bilar fanns det två olika avtal. En del av bilarna var levererade 

i konsignation och en del såldes i kommission.
91

 Domstolen gav hela avtalsförhållandet 

mellan parterna en ingående granskning och fäste bland annat vikt vid att leverantören ansågs 

bära en stor del av den ekonomiska risken, det vill säga returrisken. När domstolen fastställt 

att så var fallet gick de inte vidare och försökte dela upp bedömningen beroende på vilken typ 

av avtal egendomen stod under. Istället konstaterades att leverantören hade ett sådant 

ekonomiskt intresse i försäljningen att det var fråga om ett kommissionsförhållande.  

 

Från domslutet kan möjligen slutsatsen dras att det kanske saknas skäl till att avgöra om ett 

avtal utgör konsignation eller kommission. Råder det ett nära förhållande mellan borgenär och 

gäldenär anses rättsförhållandet utgöra kommission. Om det är ett korrekt antagande, så skulle 

det avvika från hur domstolen resonerat vid prövningar av huruvida ett avtal inneburit 

kommission eller köp förenat med ett verksamt återtagandeförbehåll. I dessa fall har 

domstolen lagt stor vikt vid att fastställa exakt vilket obligationsrättsligtförhållande parterna 

har haft.
92

 Samtidigt skulle det än mer än Lambertz uttalande om konsignation befästa 
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intrycket av konsignation inte existerar som en självständig rättsfigur. Istället ligger det 

närmare tillhands att anse att konsignation utgör en variant på antingen kommission eller köp 

med återtagandeförbehåll, beroende på hur rättsförhållandet ser ut i varje enskilt fall. 

   

3.4 Avslutande kommentar 

 

En exakt definition av vad som utgör konsignation och inte någon av de andra två närliggande 

rättsfigurerna finner jag inte stöd för. Konsignation synes i mångt och mycket vara en 

blandning av de båda i de fall där det kan bli aktuellt att medge sakrättsligt skydd för 

konsignanten. Uppfylls inga av kriterierna för att rättsförhållandet ska klassificeras som 

kommission eller köp med verksamt återtagandeförbehåll, förefaller det troligt att avtalet i de 

flesta fall bedöms utgöra ett vanligt överlåtelseavtal varmed separationsrätt saknas. 

 

 

4.  Separationsrätt vid konsignation 

 

4.1 Inledande anmärkningar 

 

I det är kapitlet följer en genomgång av vad separationsrätt är för typ av rättighet och vad som 

generellt gäller för att erhålla separationsrätt och de fall där sådan rätt saknas. Därefter följer 

en redogörelse av vilka krav som ställs på borgenären och gäldenären, vid de tre olika 

handelsformerna som tidigare behandlats i uppsatsen, för att separationsrätt till förmån för 

borgenären framför gäldenärens övriga borgenärer ska medges.  

 

4.2  Vad innebär separationsrätt? 

 

Separationsrätt innebär en rätt att framför övriga borgenärer, vid utmätning eller konkurs, 

undanta viss egendom hos gäldenären till följd av bibehållen eller förvärvad äganderätt.
93

 

Huvudregeln vid utmätning och konkurs är att all lös egendom som befinner sig i gäldenärens 

besittning ska anses tillhöra gäldenären och därmed ingå i dennes exekutionsunderlag. Det 

följer av 3 kap. 3 § konkurslagen och av 4 kap. 17-18 §§ utsökningsbalken. Den borgenär som 
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åberopar separationsrätt till egendom hos gäldenären måste därmed kunna bryta presumtionen 

och visa att han är den rättmätige ägaren.
94

  

 

4.3 De generella förutsättningarna för separationsrätt 

 

Separationsrätt grundar sig som tidigare nämnts på att den som gör anspråk på viss egendom 

kan göra gällande ett äganderättsanspråk till egendomen. Det innebär att separationsrätt till 

viss egendom vid obestånd inte kan grunda sig på att det föreligger ett fordringsförhållande. 

Istället görs anspråket gällande därför att en gäldenär, i samband med utmätning eller 

konkurs, har egendom i sin besittning som tillhör någon annan.
95

 För att separationsrätt ska 

föreligga krävs därmed först och främst att den som gör gällande separationsrätt har bättre rätt 

till egendomen obligationsrättsligt, vilket vid exekution innebär att äganderätten inte har 

övergått till gäldenären.
96

 Exempel på fall där separationsrätt föreligger är t.ex. hyra och lån, 

där ägaren till egendom inte har släppt ifrån sig sin äganderätt utan endast upplåtit egendom 

till en hyrestagare eller låntagare under en begränsad tid. Mer problematiskt blir det i de fall 

där borgenären som utgångspunkt inte räknar med att återfå egendomen i annat fall än när 

gäldenären kommer på obestånd, såsom vid till exempel konsignation.
97

 

 

En grundläggande förutsättning för att nå framgång med sitt anspråk om separationsrätt, 

precis som vid ett anspråk om panrätt i viss egendom, är att den så kallade 

specialitetsprincipen är uppfylld.
98

 Det innebär att separationsrätt endast kan hävdas till 

individuellt bestämd egendom och alltså inte till vilken egendom som helst som gäldenären 

har i sin besittning. En generell rätt att ta i anspråk egendom hos gäldenären ger inte något 

sakrättsligt skydd framför övriga borgenärer.
99

 För att principen ska anses uppfylld är det 

dock inte tillräckligt att separatisten kan precisera sitt krav. Det krävs även att gäldenären 

medverkat till att upprätthålla specialiseringen av den bestämda egendomen under den tid som 

egendomen befunnit sig hos gäldenärens. Det innebär i praktiken att gäldenären inte får ha 

förfogat över egendomen på sådant sätt att den inte längre går att identifiera. Ett exempel på 

ett sådant förfogande är att egendomen har infogats i fast egendom. 
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4.4  Ur vilket paradigm bör den sakrättsliga konflikten avgöras 

 

Av avgörande betydelse för huruvida separationsrätt föreligger i samtliga fall som berörs i 

uppsatsen är ur vilket paradigm tvisten ska avgöras, det vill säga är konflikten sakrättslig eller 

obligationsrättslig. I anledning av NJA 2012 s. 419, författade professor Mikael Möller, 

advokat Stefan Lindskog och docent Göran Millqvist varsitt rättsutlåtande, varav följer att det 

är möjligt att närma sig spörsmålet ur båda paradigmen.
100

  

 

Stefan Lindskog anser att fråga bör angripas på det obligationsrättsliga planet, vilket innebär 

att för att separationsrätten ska gå förlorad måste det framgå av parternas avtal att gäldenären 

har förvärvat äganderätten till egendomen innan en obeståndssituation uppstår. Följer det 

istället av parternas avtal att något förvärv av äganderätten inte har skett innan 

exekutionsbeslutet, kan egendomen inte anses ingå i gäldenärens exekutionsunderlag.
101

 

Samma äganderättsförhållanden som hade gällt vid tvist utom konkurs bör alltså gälla även 

vid konkurs och konkursboet ska inte försättas i en bättre position än gäldenären var i innan 

konkursutbrottet. Däremot har konkursboet möjlighet att träda in i avtalet efter 

konkursbeslutet och på så sätt förvärva äganderätten till egendomen. I och med det blir dock 

borgenärens anspråk på betalning en massafordran till konkursboet, som ger borgenären rätt 

till utdelning före övriga konkursborgenärer.
102

 Om rättsföljden av avtalet istället skulle bli att 

ett förvärv sker automatiskt i samband med obestånd, synes det innebära att rättsordningen i 

efterhand går in och avgör rättsverkningarna av parternas avtal. Lindskog anser inte att det är 

ett rimligt utfall, särskilt när förhållandet rör näringsidkare. Istället bör rättsordningen 

respektera parternas avtal och inte försätta konkursboet i en mer fördelaktig position.
103

 

Millqvist väljer den andra vägen genom att anse att spörsmålet bör angripas ur det sakrättsliga 

paradigmet, då enskilda parter inte har någon möjlighet att bestämma de sakrättsliga 

konsekvenserna av ett avtal.
104

 Det får till följd att parternas enskilda avtal tillmäts mindre 

betydelse än vad Lindskog förespråkar. Avtalet får ligga till grund för den första 

bedömningen, men till skillnad från vad Lindskog anser, kan och bör konkursboet ibland 

hamna i en mer fördelaktigt position ur sakrättslig synpunkt än vad gäldenären utom konkurs 
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var i.
105

 Separationsrättskonflikter bör, enligt både Millqvist och Möller, framförallt avgöras 

utifrån besittningsförhållandet och ägarintresset vid dagen för konkursbeslutet, istället för 

utifrån parternas avtal.
106

  

Av rättsutlåtandena och även av praxis följer att det synes råda delade uppfattningar om hur 

en bedömning av situationer där en konkursgäldenär besitter egendom som han 

obligationsrättsligt, åtminstone utom konkurs, inte är ägare till ska angripas. Vattendelaren 

synes vara huruvida avtalsparternas syfte och mening bör respekteras eller inte och vilka 

beviskrav en separatist måste uppfylla för att kunna bryta presumtionen i 4 kap. 18 § 

utsökningsbalken.  

 

4.5  Förutsättningarna för separationsrätt när gäldenären får förfoga över 

egendomen innan betalning i andra rättsfigurer som medger 

separationsrätt i vissa fall 

 

I de fall där gäldenären har förfogat över egendom tillhörig borgenären får det göras en 

distinktion mellan förfoganden medgivna av borgenären och sådana som gjorts utan 

medgivande från borgenären, varav uppsatsen kommer att fokusera på det tidigare. För att 

avgöra förutsättningarna för separationsrätt, vid kommission och vid köp med 

återtagandeförbehåll, är det sedan av stor betydelse att fastställa vilket rättsförhållande som 

råder mellan borgenären och gäldenären. För de olika handelsformerna råder skilda 

dispositionsmöjligheter för gäldenären, utan att borgenärens separationsrätt sätts i fara. Nedan 

kommer att redogöras för förutsättningarna för separationsrätt när gäldenären får förfoga över 

egendom innan betalning vid kommission och köp med återtagandeförbehåll. 

 

4.5.1   Förutsättningar för separationsrätt när gäldenären får förfoga över 

egendomen innan betalning vid kommission 

Under förutsättning att parternas avtalsförhållande verkligen innebär försäljning i 

kommission, har kommissionären en vidstäckt förfogandemöjlighet. Tvist kring 

separationsrätt vid kommission rör som utgångspunkt inte vilka möjligheter kommittenten har 

givit kommissionären att förfoga över egendomen utan istället huruvida rättsförhållandet 

inneburit kommission eller inte. För redovisning av den problematiken hänvisas till avsnitt 

3.3.2. I ett kommissionsförhållande är istället avtalets syfte att kommissionären ska förfoga 
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över egendom i kommittentens intresse, vilket följer av 1 § kommissionslagen. Det innebär att 

kommissionären har rätt att till exempel sälja egendomen vidare till tredjeman. Det är också 

fram tills att en överlåtelse sker som kommittenten behåller sin äganderätt till egendomen 

trots att egendomen befinner sig i kommissionärens besittning. Efter försäljning till tredjeman 

har kommittenten även bättre rätt till fordran på betalning från tredjeman framför 

kommissionären, vilket följer av 23 § 3 st. kommissionslagen. Det vidsträckta skyddet som 

kommittenten har vid kommission äventyras i princip bara i de fall då kommissionären inte 

upprätthållit specialitetsprincipen, det vill säga om anspråket från kommittenten inte går att 

precisera.
107

 Den situationen uppstår främst i de fall där egendomen har sammanblandats med 

eller infogats i kommissionärens egen egendom. Trots sammanblandning finns det möjlighet 

för kommittenten att nå framgång med ett anspråk på separationsrätt, om anspråket rör 

separationsrätt till fungibel egendom, enligt redovisningslagen (1944:181).
108

 

Kommissionsförhållandet får därmed anses var den handelsform som utsträcker borgenärens 

möjligheter till separationsrätt längst. 

 

4.5.2  Förutsättningar för separationsrätt när gäldenären får förfoga över 

egendomen innan betalning vid köp med återtagandeförbehåll 

En av de avgörande skillnaderna mellan kommission och köp med återtagandeförbehåll, är att 

det senare i stor utsträckning hindrar gäldenären från att förfoga över egendomen innan full 

betalning har erlagts.
109

 Ett köpeavtal med återtagandeförbehåll innebär att en överlåtelse har 

skett i samband med leverans till köparen men att äganderätten är villkorad fram tills att 

fullständig betalning har erlagts.
110

 Det innebär till exempel att köparen som regel inte har rätt 

att överlåta egendomen vidare, att egendomen ska hållas avskild, att den inte får 

sammanblandas med köparens egna medel eller infogas i annan fast eller lös egendom.
111

 

Huruvida köparen får nyttja egendomen intill dess att betalning har erlagts får bedömas från 

fall till fall. Avgörande vid en sådan bedömning blir i vems intresse egendomen nyttjas. Får 

egendomen förbrukas eller nyttjas på sådant sätt att köparen sedermera har att utge annan 

egendom, till exempel pengar, torde avtalet utgöra ett överlåtelseavtal, utan separationsrätt. 

Om egendomen istället får användas av köparen, för att sedermera återlämnas till säljaren, 

torde avtalet innebära leasing eller hyra, vilket i och för sig ger borgenären separationsrätt.
112
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I de fall där avtalet anses utgöra ett köpeavtal med återtagandeförbehåll är utgångspunkten att 

köparen inte får disponera över egendomen innan full betalning har erlagts, för att förbehållet 

ska vara sakrättsligt giltigt.
113

 Det följer även av äldre rättspraxis att avtal som medger 

förfoganderätt är sakrättsligt ogiltiga direkt, oavsett om möjligheten i praktiken har utnyttjats 

av köparen.
114

 Genom NJA 2009 s. 79 kan dock synen på ett förfogandemedgivande som i 

och för sig medger ett förfogande som om det utnyttjas förtar det sakrättsliga skyddet ha 

ändrats till att det inte nödvändigtvis gör förbehållet overksamt fram tills att ett förfogande har 

skett. En sådan tolkning skulle motiveras med att något laga fång i den situationen ännu inte 

skett.
115

  

 

NJA 2009 s. 79 rörde ett finansieringsupplägg av demofordon mellan en leverantör, en detaljist 

och ett finansbolag. Två avtal tecknades av finansbolaget, ett samarbetsavtal med leverantören 

och ett leasingavtal med återförsäljaren. I leasingavtalet fanns det ett återtagandeförbehåll för det 

fall att återförsäljaren inte klarade av att fullfölja kontraktet, men avtalet gav också återförsäljaren 

rätt att förfoga över fordonen innan full betalning hade erlagts. Inför återförsäljarens konkurs, 

återtar finansbolaget demobilarna i enlighet återtagandeförbehållet. Återförsäljarens konkursbo 

yrkade på återvinning och menade att återtagandeförebehållet inte var giltigt på grund av att 

återförsäljaren haft ovan nämnda förfoganderätt. Högsta domstolen anförde att ett 

återtagandeförbehåll inte mister sin giltighet, när sådan rätt medgivits, så länge leasingtagaren 

inte utnyttjar sin rätt. Högsta domstolen härleder sin ståndpunkt utifrån den panträttsliga 

principen pignus irregulare, som enligt den juridiska litteraturen inte skulle förta en pantsättares 

rätt till pantegendom, när panthavare fått fri förfoganderätt över egendomen, men ännu inte 

utnyttja sin rätt och från 53 § äldre kommissionslagen (1914:45), (nuvarande 23 § i nya 

kommissionslagen), som enligt domstolen: ”ger uttryck för en grundläggande princip, som är 

tillämplig på alla situationer när någon besitter annans egendom med fri förfoganderätt men 

utan att (ännu) ha laga fång till den.”  

 

Den princip Högsta domstolen fäster vikt vid i rättsfallet väljer jag att kalla för 

kommissionsprincipen. I domskälen skriver Högsta domstolen att kommissionsprincipen är 

tillämplig endast på verkliga leasingavtal och inte på avtal som på grund av sitt innehåll är att 

anse som kreditköp. Frågan är då om det uttalandet omöjliggör en generell tillämpning av 

principen i andra situationer där en person besitter någon annans egendom utan att ännu ha 

förvärvat en ovillkorlig äganderätt till den samma, såsom vid återtagandeförbehåll och vid 
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konsignation. Millqvist anser att Högsta domstolens dom bör tolkas som att principen gäller 

exklusivt för leasingavtal och inte omfattar till exempel köp med återtagandeförbehåll, där 

köparen har givits rätt att förfoga över egendomen innan betalning.
116

 Redan i och med att 

säljaren har givit köparen rätt att förfoga över egendomen innan betalning, bör köparen alltså 

anses ha förvärvat en ovillkorlig äganderätt.
117

 Den tolkningen stöds även av Håstads tillägg 

till domen där han anser att säljarens behov av att förklä säljavtal i leasingtermer är ineffektiv. 

Därför föreslår han en lagändring som innebär att säljaren ska ha rätt att ställa upp ett 

sakrättsligt giltigt återtagandeförbehåll som medger förfoganderätt över egendomen innan 

slutgiltig betalning. Separationsrätt ska då enligt Håstad medges till den egendom som vid 

utmätning eller konkurs fortfarande finns kvar hos köparen, det vill säga till egendom som 

ännu inte varit föremål för något förfogande.
118

 Avgörande för det sakrättsliga skyddet blir ur 

vilket paradigm tvisten ska lösas, då återtagandeförbehåll som medger förfoganderätt i många 

fall är obligationsrättsligt giltiga mellan parterna.
119

 Om domstolen väljer att respektera 

parternas avtal och att det däri framgår att köparen ännu inte förvärvat någon fulltständig 

äganderätt till egendomen, synes förfogande medgivandet sakna relevans och 

kommissionsprincipen kan tillämpas även på återtagandeförbehåll. För en diskussion 

angående paradigmvalet och vilket värde parternas avtal bör tillmätas hänvisas till avsnitt 4.4 

ovan. 

  

4.6  Förutsättningar för separationsrätt vid konsignation 

 

För att utreda förutsättningarna för separationsrätt vid konsignation får man dela upp 

undersökningen i tre olika fall av konsignation: 

 

(i) fall där det rör sig om faktisk deponering av egendom hos en gäldenär som under 

inga förutsättningar ha rätt att disponera över egendom innan betalning har erlagts; 

(ii) fall där konsignationsavtalet medger att konsignatarien förfogar över egendomen 

innan betalning har erlagts men den möjligheten inte har utnyttjats;  

(iii) och fall där förfoganderätten har utnyttjats. 
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Såsom nedan kommer att visas skiljer sig osäkerheten avseende konsignantens förutsättningar 

för separationsrätt vid konsignatariens insolvens beroende på hur pass inskränkt 

förfogandemöjligheten har varit.   

 

4.6.1 Problematiken 

Separationsrätten vid konsignationsavtal blir avhängig av vid vilken tidpunkt konsignanten 

anses ha förlorat äganderätten till konsignationsegendomen. Kritiskt är att avtalet inte bedöms 

som ett avsiktligt kringgående av de begränsningar som gäller för sakrättsligt giltiga 

återtagandeförbehåll, och att egendomen som levereras till gäldenären inte med detsamma 

anses ingå i dennes förmögenhetsmassa.
120

 Upplägget kompliceras ytterligare av att det är 

vanligt förekommande att konsignatarien har tillåtelse att sälja egendomen vidare till 

tredjeman innan betalning har skett. Konsignatarien har sedan en skyldighet enligt parternas 

avtal att avräkna viss del av köpeskilling till konsignanten. Behovet av att kunna göra uttag på 

kredit hänför sig främst till att det minskar konsignatariens behov av att ha kapital tillgängligt, 

då kapital som flyter in från kunderna kan utnyttjas för att köpa loss konsignationsgodset i 

efterhand. Frågan blir då om konsignanten redan genom att medge ett sådant förfogande har 

förtagit det sakrättsliga skyddet för hela konsignationslagret i samma ögonblick som 

egendomen kommer i konsignatariens besittning eller om den egendom som ännu inte varit 

föremål för något förfogande fortsatt omfattas av konsignantens separationsrätt.  

 

4.6.2 Utgångspunkter för bedömningen 

 

Det saknas lagstöd för att konsignation överhuvudtaget finns som rättsfigur och dess status ur 

ett sakrättsligt perspektiv är osäkert. För att finna stöd för att medge separationsrätt får olika 

regler och principer betydelse beroende på vilka förfogandemöjligheter konsignatarien har 

givits. För fall där konsignatarien under inga omständigheter får disponera över eller 

sammanblanda egendomen med sin egen innan full betalning har erlagts, kan de sakrättsliga 

reglerna avseende deposition tillämpas. För att undersöka separationsrätten när konsignatarien 

har givits rätt att disponera egendomen innan betalning har erlagts, drar jag i avsaknad av 

praxis och uttalanden i doktrinen avseende konsignation, slutsatsen att separationsrätten är 

villkorad av att antingen kommissionslagen blir tillämplig eller av att rättsförhållandet 

uppfyller kraven för ett sakrättsligt giltigt återtagandeförbehåll. Både 

kommissionslagskommitténs lagförslag och frånvaron av försök till att dela upp avtalstyperna 
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i NJA 2012 s. 419 synes ge stöd för en sådan tolkning. För ytterligare diskussion kring 

huruvida konsignation får anses utgöra en form av kommission eller köp med sakrättsligt 

giltigt återtagandeförebehåll hänvisas till avsnitt 3.3.4.  

 

Ett avtal som utger sig för att vara ett konsignationsavtal kan i efterhand, enlighet mitt 

antagande, tolkas på följande fyra sätt: 

  

1. Konsignationsavtalet ses som ett överlåtelseavtal med hänvisning till att syftet är att 

egendomen vid ett senare tillfälle ska förvärvas av konsignatarien, vilket skulle 

medföra att separationsrätt saknas under alla omständigheter, efter att konsignatarien 

har fått godset i sin besittning.  

2. Konsignationsavtalet kan ses som ett depositionsavtal eller som ett avtal med ett 

sakrättsligt verksamt återtagandeförbehåll, varmed separationsrätt bör medges under 

förutsättning att konsignatarien inte får förfoga över egendomen innan betalning. 

3. Konsignationsavtalet kan ses som ett avtal om köp med återtagandeförbehåll där 

kommissionsprincipen från NJA 2009 s. 79 till tillämplig. Det förutsätter dock att man 

utgår ifrån att konsignatarien besitter konsignationsgodset utan att ha gjort något laga 

fång fram tills att konsignatarien utnyttjar sin förfoganderätt. Separationsrätt skulle då 

medges till egendom som ännu inte varit föremål för något förfogande.  

4. Slutligen kan ett konsignationsavtal likställas med ett kommissionsförhållande vilket 

medför att kommissionslagen blir tillämplig. Det i sin tur medför att separationsrätt 

medges i alla de fall där konsignanten kan påvisa att konsignatarien aldrig haft för 

avsikt att förvärva äganderätten och att konsignanten står den ekonomiska risken.  

 

Nedan följer en genomgång av hur det sakrättsliga utfallet bör bli beroende på vilka 

förfogandemöjligheter gäldenären haft och hur det påverkar vilket reglerverk som måste 

tillämpas för att separationsrätt ska kunna medges. 

  

4.6.3  När förfoganderätt inte har medgivits för konsignatarien 

Under förutsättning att konsignatarien under inga omständigheter får disponera över 

egendomen innan han har erlagt full betalning, synes det finns stöd för att medge 

separationsrätt vid konsignation genom att tillämpa de sakrättsliga reglerna för deposition. 

Vid deposition anses inget laga fång till egendomen ske för depositarien och därför tillhör 
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egendomen fortsatt den ursprungliga ägaren.
121

 Får inte konsignatarien förfoga över 

egendomen innan betalning blir det vara svårt att motivera att ett laga fång skulle ha skett. Det 

ända orosmomentet vid en tillämpning av dessa regler utgörs av huruvida 

konsignationsavtalets bakomliggande syfte, det vill säga att konsignatarien vid en senare 

tidpunkt ska förvärva äganderätten till egendomen, kan utgöra skäl för att underkänna avtalets 

sakrättsliga skydd.
122

 En sådan tolkning bör endast aktualiseras vid utmätning eller konkurs 

och skulle i så fall ge uttryck för att äganderättsförhållandena kan ändras i och med ett 

exekutionsbeslut och försätta tredjeman eller konkursboet i en mer gynnsam position än 

gäldenären var i utom exekutionsförfarandet.
123

 Att gör en sådan strikt tolkning och anse att 

konsignation alltid bör jämställas med en överlåtelse och att ett laga fång därmed sker i och 

med tradition till konsignatarien får ses som en väldigt sträng tolkning. Jag tycker inte att det 

utan uttalanden från lagstiftarens sida i den riktningen är troligt att konsignation helt skulle 

sakna sakrättsligt skydd. Istället tyder mycket på att dessa avtal ger konsignanten sakrättsligt 

skydd.
124

 Det stöds ytterligare av att i propositionen till den nya kommissionslagen uttalades 

endast att rättstillämpningen för konsignation är stabil.
125

 Något uttalande om att konsignation 

aldrig kan ge konsignanten sakrättsligt skydd återfanns inte.  

 

Även vid en tillämpning av de övriga principerna och reglerna som kan medge separationsrätt 

vid konsignation, ibland även när konsignatarien tillåts att förfoga över egendomen innan 

betalning, bör det finnas stöd för att medge separationsrätt när förfoganderätt inte har 

medgivits. Mer om dessa regler och principer följer nedan. 

 

4.6.4  När förfoganderätt har medgivits, men inte utnyttjats av konsignatarien 

I förevarande avsnitt är utgångspunkten att sakrättsligt skydd föreligger vid 

konsignationsavtal som inte medger någon rätt för konsignatarien att förfoga över egendomen 

innan betalning. För diskussion kring huruvida det är ett korrekt antagande hänvisas till 

föregående avsnitt 4.6.3. Nedan undersöks vilka rättsfigurers sakrättsliga regler som kan 

tänkas bli tillämpliga vid konsignation när förfoganderätt har medgivits och vad det får för 

effekt vid den sakrättsliga bedömningen. 
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4.6.4.1  Ska 23 § kommissionslagen analogt eller reglerna för köp med 

återtagandeförbehåll tillämpas när konsignatarien medgivits förfoganderätt 

I lagkommentaren till 23 § kommissionslagen, som är skriven av Marcus Johansson 

diskuteras huruvida kommissionslagen kan tillämpas analogt vid konsignation.
126

 Underlaget 

för diskussionen utgörs av rättsfallen NJA 2009 s. 79 och NJA 2012 s. 419, som refererats 

tidigare i uppsatsen. Enligt kommentaren bör Högsta domstolens resonemang i NJA 2009 s. 

79 kunna ge stöd för att 23 § kommissionslagen kan tillämpas generellt i situationerna där en 

person besitter annans egendom utan att ännu ha gjort ett laga fång till den samma. Vid 

konsignation är parternas avsikt just att varken något obligationsrättsligt eller sakrättsligt laga 

fång till egendomen ska göras av konsignatarien förens att fullständig betalning har erlagts. 

Med utgångspunkt i att så inte heller sker vid konsignation bör alltså kommissionsprincipen 

vara tillämplig vid konsignation. 

 

Mot en tolkning av att kommissionsprincipen skulle vara generellt tillämplig även när 

konsignatarien medgivits förfoganderätt står enligt kommentaren NJA 2012 s. 419, där Göran 

Lambertz i sin skiljaktiga mening hävdar att separationsrätt vid konsignation är uteslutet om 

konsignatarien haft rätt att förfoga över egendomen innan betalning.
127

 Det får anses ge 

uttryck för att vedertagen praxis för återtagandeförbehåll, som åtminstone med säkerhet 

ansågs gälla innan NJA 2009 s. 79, bör tillämpas på konsignation. Det skulle innebära att 

redan den omständigheten att konsignatarien givits fri förfoganderätt utesluter separationsrätt, 

då ett sådant förbehåll inte är sakrättsligt verksamt.
128

   

 

4.6.4.2  Resultatet vid tillämpning av regler för köp med återtagandeförbehåll när 

förfoganderätt har medgivits, men inte utnyttjats 

Enligt vad som sagts ovan följer av rättspraxis att återtagandeförbehåll som medger rätt för 

köparen att förfoga över egendomen innan full betalning har erlagts inte ger borgenären skydd 

mot tredjemans anspråk.
129

 Lambertz antyder i NJA 2012 s. 419 att konsignationsavtal bör 

bedömas på samma sätt, vilket skulle innebära att separationsrätt skulle saknas vid 

konsignationsavtal som ger konsignatarien rätt att förfoga över egendomen innan egendomen 

lösts ur konsignationen. Huruvida Lambertz gör en riktig tolkning kan sättas ifråga. I NJA 

2009 s. 79, som i och för sig gällde ett leasingavtal och inte ett konsignationsavtal, gjorde 
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konkursboet gällande att den omständigheten att leasinggivaren medgivit fri förfoganderätten 

för leasingtagaren skulle innebära att avtalet var sakrättsligt overksamt. Högsta domstolen 

gick dock inte på konkursboets linje utan erkände istället separationsrätt till förmån för 

leasinggivaren.
130

 Domstolen angav i sina domskäl att stöd för separationsrätt för 

leasinggivaren hämtats utifrån den panträttsliga doktrinens syn på, pignus irregulare, varvid 

fri förfoganderätt vid pantsättning som inte utnyttjas inte förtar pantens sakrättsliga skydd.
131

  

Stöd för att medge separationsrätt fann Högsta domstolen även i 53 § äldre kommissionslagen 

(nuvarande 23 § nya kommissionslagen) som enligt Högsta domstolen: ”ger uttryck för en 

grundprincip som får anses vara generellt tillämplig i alla situationer där en person besitter 

annans egendom utan att den förre ännu gjort ett laga fång”. Väljer man då att respektera 

parternas obligationsrättsliga avtal och det av avtalet följer att något laga fång ännu inte har 

skett bör separationsrätt vid konsignation medges med hänvisning till NJA 2009 s. 79.
132

  

 

Anser man istället att förfoganderätten direkt innebär att konsignanten har förvärvat 

äganderätten till konsignationsegendomen kan separationsrätt inte medges med hänvisning till 

NJA 2009 s. 79, vilket ligger i linje med vad Lambertz anförde i NJA 2012 s. 419. 

Paradigmvalet blir återigen av stor betydelse och kronofogdens eller konkursförvaltarens 

inställning till att respektera parternas avtal får stor betydelse.  

 

4.6.4.3  Resultatet vid tillämpning av 23 § kommissionslagen analogt när förfoganderätt 

har medgivits, men inte utnyttjats 

Av vad som anförts i föregående avsnitt skulle resultatet vid en tillämpning av reglerna för 

återtagandeförbehåll bli helt avgörande av vid vilken tidpunkt det anses att äganderätten till 

konsignationsgodset frånhänds konsignanten. I brist på praxis gällande konsignation för när 

den övergången sker, kan det vara av intresse att undersöka huruvida konsignation analogt 

kan falla in under tillämpningsområdet för kommissionslagen och därmed skapa bättre 

förutsättningar för att kunna medge separationsrätt vid konsignation, än vid tillämpning av 

principerna för separationsrätt vid återtagandeförbehåll. I lagkommentaren till 

kommissionslagen framgår att kommissionslagen kan tänkas vara tillämpbar analogt vid 

konsignation. Det motiveras genom hänvisning till NJA 2009 s. 79.
133

 En analogi i enlighet 

med nyss nämnda rättsfall ger dock inte bättre förutsättningar för separationsrätt än enligt 
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föregående avsnitt. I både fallen är osäkerheten avseende när det laga fånget uppstår vid 

konsignation betydande.   

 

Av större intresse synes det istället vara huruvida kommissionslagen kan tillämpas analogt i 

större utsträckning än vad som givits uttryck för i NJA 2009 s. 79. 

Kommissionslagskommittén fann skäl för en sådan analogi och presenterade i enlighet med 

det sitt lagförslag om ”Lag om separationsrätt i vissa fall”.
134

 Lagförslagets 2 § 2 st., medger 

separationsrätt för konsignanten även när konsignatarien haft rätt att göra uttag på kredit, 

under förutsättning att syftet aldrig varit att konsignatarien skulle bli ägare till egendomen och 

att konsignanten bär returrisken. För att i efterhand bedöma de sakrättsliga frågeställningarna 

skulle en liknande undersökning, som vid kommission därmed bli relevant.
135

 

 

Det innebär att konsignanten måste visa att han bär den ekonomiska risken i avtalet. Mest 

troligt är att avtalet skulle bli föremål för en liknande granskning som gjordes i NJA 2012 s. 

419, där en del av egendomen faktiskt omfattades av ett konsignationsavtal, men där 

majoriteten ändå ansåg att alla egendom var försåld i kommission. Vid en granskning av ett 

rättsförhållande för att undersöka om det kan utgöra kommission bör alla relevanta faktorer 

beaktas som talar både för och emot att borgenären har överlåtit sin äganderätt.
136

 Störst vikt 

bör i enlighet med avsnitt 3.3.2 läggs vid returrätten. Andra relevanta omständigheter utgörs 

av vem som har skyldighet att försäkra egendomen under konsignationstiden, hur 

avvräkningen på priset till konsignanten sker och vilka skyldigheter som uppkommer för 

parterna vid konsignationstidens slut. För konsignanten är det till fördel om det framstår som 

om att det är han som bär ansvaret för en majoritet av dessa skyldigheter och förpliktelser, 

trots att egendomen befinner sig i konsignatariens besittning. Saknas returrätt, möjlighet för 

konsignanten att begära att egendomen ska returneras, samtidigt som konsignatarien har en 

skyldighet att försäkra egendomen och är förpliktad att förvärva egendomen i slutet av 

konsignationstiden är det svårt att se att rättsförhållandet skulle kunna omfattas av 

kommissionslagen. Konsignanten har ju under de förutsättningarna redan genom att utlämna 

egendomen till konsignatarien frånhänt sig affärsrisken. Det torde tala emot att konsignanten 

skulle anses skyddsvärd i den utsträckning som krävs för att medge separationsrätt.
137

  Är det 
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istället så att det är konsignanten som bedöms bära den övervägande delen av riskerna och 

skyldigheterna avseende konsignationsgodset torde det finns skäl för att medge separationsrätt 

genom att tillämpa kommissionslagen analogt.  

 

4.6.5  När förfoganderätt har medgivits och också utnyttjats 

Förutsättningarna för att medge separationsrätt till konsignationsegendom som konsignatarien 

inte bara haft en rätt att förfoga över, utan som även varit föremål för ett förfogande, får enligt 

både doktrin och rättspraxis ses som relativt små. Någon faktiskt prövning i domstol av en 

sådan situation har inte gjorts. Nära till hands ligger däremot att anse att i och med att 

förfoganderätten utnyttjas, sker det ett laga fång till konsignationsegendomen. Det typiska 

torde i detta fall vara att äganderätten övergår till tredjeman och därmed försvinner 

konsignantens möjlighet till separationsrätt definitivt. Det gäller särskilt om tredjeman är 

konsument genom att tredjeman då erhåller sakrättsligt skydd till egendomen redan i och med 

köpeavtalet.
138

  

 

4.6.5.1  Resultatet vid tillämpning av regler för köp med återtagandeförbehåll vid 

konsignation när förfoganderätt har medgivits och också har utnyttjats 

Vid en tillämpning av reglerna för återtagandeförebehåll, såsom gjorts i avsnitt 4.6.4.2, 

förefaller det osannolikt att en domstol skulle utsträcka denna princip ytterligare än vad som 

följer av NJA 2009 s. 79. Har förfoganderätten utnyttjats genom att egendomen har överlåtits 

till tredjeman torde det tveklöst ha skett ett laga fång av tredjeman. Frågan blir då huruvida 

konsignanten kan ha separationsrätt till den fordran på betalning konsignatarien erhållit i 

förhållande till tredjeman. För att så ska vara fallet krävs för det första att det uppstår ett 

redovisningsansvar för konsignatarien, mot konsignanten, i samband med att han erhåller 

betalning från tredjeman.
139

 Om så är fallet får avgöras utifrån parternas inbördes avtal. 

Vidare krävs att konsignatarien har hållit medlen avskilda för konsignantens räkning, 

alternativt har dem omedelbart tillgänglig för avskiljande. Är dessa förutsättningar uppfyllda 

kan konsignanten tänkas ha separationsrätt till betalning från tredjeman som mottagits av 

konsignatarien. 
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4.6.5.2  Resultatet vid tillämpning av 23 § kommissionslagen när förfoganderätt har 

medgivits och också har utnyttjats 

Vid en direkt tillämpning av kommissionslagen på konsignation bör förutsättningar för 

separationsrätt vid utnyttjad förfoganderätt vara goda. 23 § kommissionslagen ger stöd för 

separationsrätt när gäldenären får förfoga över egendomen, då det är själva syftet med att 

använda sig av försäljning i kommission. För att en domstol skulle kunna tillämpa 

kommissionslagen på avtalsförhållandet krävas det för det första att någon av parterna gör 

gällande att de har ett kommissionsavtal. Därefter skulle domstolen behöva göra en 

helhetsbedömning av samtliga omsändigheter, i likhet med NJA 2012 s. 419, och att det efter 

en sådan granskning framstår som att den handelsform som parterna har kallat för 

konsignation i själva verket utgör kommission. Under förutsättning att det är den enda vägen 

till att medge separationsrätt vid konsignation, där konsignatarien får förfoga över egendomen 

innan betalning, får konsignation som handelsform i princip anses sakna relevans. Vill 

parterna att konsignatarien ska kunna förfoga över egendomen under konsignationstiden 

samtidigt som konsignanten önskar ha separationsrätt under hela konsignationsavtalets löptid, 

bör parterna istället lika gärna kunna kalla sitt avtal för kommission och hoppas på att det 

också bedöms som ett sådant i efterhand. Om det sedan i efterhand framkommer att parternas 

rättsförhållande inte klassificeras som kommission, spelar det mindre roll då ett 

konsignationsavtal ändå inte hade givit konsignanten något ytterligare sakrättsligt skydd.  

 

4.7 Avslutande kommentar 

 

Exakt vilka förutsättningar som måste vara uppfyllda för att separationsrätt ska föreligga vid 

konsignation får anses omöjligt att säga. Någon självständig möjlighet att uppnå 

separationsrätt vid konsignation har jag inte lyckats finna stöd för, utan det torde krävas en 

tillämpning av de sakrättsliga reglerna avseende antingen, deposition, köp med 

återtagandeförbehåll eller kommission. Precis som tidigare berörts blir mycket avhängigt av 

vad det obligationsrättsliga avtalet parterna emellan har inneburit, då det sedan ligger till 

grund för det sakrättsliga utfallet. Som tidigare konstaterats, främst i kapitel 3, är 

benämningen av avtalet av underordnad betydelse. Därför blir parternas faktiska agerande 

något som måste utredas innan de sakrättsliga konsekvenserna kan fastställas. Bedömningen 

är komplicerad vid samtliga handelsformer som uppsatsen berört. Särskilt besvärande är det 
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att det synes det råda delade meningar kring i vilken utsträckning partnernas inbördes avtal 

bör respekteras.
140

  

 

5 Analys av svaren på uppsatsens två frågeställningar, samt 

utblick mot en reform av svensk sakrätt 

 

5.1 Inledande kommentar 

 

I förvarande kapitel ska svaren på uppsatsen två frågeställningar sammanfattas och diskuteras. 

Därutöver ska behovet av att i efterhand vid obestånd försöka att avgöra den 

obligationsrättsliga relationen diskuteras och problematiseras. Efter det följer en utblick mot 

den påbörjade reformen av svensk sakrätt, främst i anledning av lösöreköpskommitténs 

betänkande, Lösöreköp och registerpant (SOU 2015:18)
141

, samt vilka effekter lagförslaget 

kan tänkas få för de parter som använder sig av lagerfinansiering på kredit. I anledning av det 

återfinns även en reflektion kring huruvida rättstillämpningen kan föregå lagstiftaren i 

reformarbetet. Uppsatsen avslutas med en egen kommentar kring arbetet med uppsatsen. 

 

5.2 Går det att definiera konsignation som en egen rättsfigur vid 

sidan om kommission och köp med återtagandeförbehåll 

 

Mitt arbete har inte lett fram till någon tillfredställande definition av handelsformen 

konsignation. Att ange exakt vilka förutsättningar som ska vara uppfyllda för att ett 

rättsförhållande ska klassificeras som konsignation, synes det saknas stöd för. I enlighet med 

vad som redovisats i kapitel 3 förefaller det inte heller helt klarlagt vilka rättsförhållanden 

som anses utgöra kommission eller köp med återtagandeförbehåll. Alla tre avtalsformerna 

torde fortsatt likt med vad kommissionslagskommittén uppmärksammade flyta in i varandra, 

vilket gör att varje enskilt falls omständigheter blir avgörande för vilken av handelsformerna 

som bedöms vara förestående.
142

 I fråga om kommission och återtagandeförbehåll får det ändå 

anses finnas en mer utbredd rättspraxis och även tillgängligt material i den juridiska 

litteraturen som kan tjäna som vägledning i varje enskilt fall.
143

 Vid konsignation saknas 

liknande material i princip helt, bortsett från vad som följer utav SOU 1988:63. Huruvida 

                                                           
140

 Se avsnitt 4.4 i uppsatsen. 
141

 Ledamöter i kommittén var: ordförande Dag Mattsson och ledamöterna Agneta Bäcklund, samt Lars Edlund.  
142

 Se SOU 1988:63, s. 48, för ett belysande exempel. 
143

 Se avsnitt 3.3.2 och 3.3.3 i uppsatsen. 
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nämnda betänkande avseende konsignation ger uttryck för gällande rätt synes i brist på 

uttalanden i doktrinen eller rättspraxis vara osäkert.  

 

En möjlig slutsats kan vara att konsignation som rättsfigur inte skiljer sig ifrån en vanlig 

överlåtelse med tanke på att överlåtaren i båda fallen inte förväntas återfå egendomen i sin 

besittning. I de fall där avtalet inte klassificeras som en överlåtelse synes det finns stöd för att 

anse att rättsförhållanden som uppvisar antingen likheter med köp med återtagandeförbehåll 

eller kommission kan klassificeras som konsignation. Jag förespråkar det senare synsättet på 

konsignation men drar då samtidigt slutsatsen att konsignation som fristående rättsfigur inte 

existerar. Anledningen till det är att rättsförhållandets klassificering såsom konsignation i stor 

utsträckning är beroende av att rättsförhållandet uppfyller kraven för att klassificeras som en 

annan rättsfigur. För det fall att det är en korrekt slutsats torde konsignationsavtal i princip 

sakna relevans och parterna bör lika gärna kunna kalla sitt avtal för någon av de två 

avtalsformerna, kommission eller återtagandeförbehåll, beroende på vilken handelsform som 

bäst stämmer överrens med det verkliga förhållandet i det enskilda fallet.
144

  

 

5.3  Förutsättningarna för separationsrätt vid konsignation 

 

I enlighet med vad som sagts i förgående avsnitt har uppsatsen inte funnit något stöd att kunna 

definiera konsignation som en självständig rättsfigur. Det i sin tur gör det svårt att ange vilka 

förutsättningar som ska vara uppfyllda för att ett konsignationsavtal ska ge konsignanten 

sakrättsligt skydd framför konsignatariens övriga borgenärer. Därmed får parternas 

obligationsrättsliga förhållande bedömas och klassificeras i varje enskilt fall och 

förutsättningarna för separationsrätt får avgöras utefter det. 

 

I enlighet med vad uppsatsen kom fram till i kapitel 4 synes det nödvändigt att 

rättsförhållandet vid den obligationsrättsliga prövningen anses utgöra antingen deposition, 

köp med återtagandeförbehåll eller kommission, för att det ska föreligga separationsrätt för 

konsignanten.  

 

I avsnitt 4.6.3 till 4.6.5.2 har diskuterats vilka regler som behöver tillämpas för att 

separationsrätt ska medges, beroende på vilken förfoganderätt konsignatarien erhållit, samt 

resultatet vid en tillämpning av de tre regelverken.  Då det synes oklart vilket regelverk som 

                                                           
144

 Se avsnitt 4.6.5.2 i uppsatsen 
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faktiskt bör tillämpas får självklart den domstol som har att avgöra ett konsignationsfall 

mycket makt i fråga om hur de väljer att se på konsignation.  

 

Vill parterna vid lagerfinansiering få bättre förutsebarhet kring vilket regelverk som träffar 

deras avtal, bör de förmodligen rekommenderas att undvika konsignation som handelsform, 

då det ändå inte verkar ge parterna något utökat sakrättsligt skydd förknippat med mindre 

betungande krav än andra liknande handelsformer. Istället bör parterna se till att de uppfyller 

kraven för att rättsförhållandet ska anses utgöra kommission eller köp med ett verksamt 

förbehåll, och kan därmed även benämna sitt avtal i enlighet med vilka förutsättningar de 

väljer att uppfylla.   

 

5.4 Hur bör den sakrättsliga problematiken avseende konsignation 

och snarlika handelsformer lösas 

 

5.4.1  Problem vid införandet av en lag om konsignation 

En möjlig väg för att tydligare ange vilken sakrättslig status handelsformen konsignation bör 

anses ha är att lagstiftaren inför en lag om konsignation, likt den som 

kommissionslagskommittén föreslog i SOU 1988:63. Lagförslaget ställer i princip upp samma 

krav för separationsrätt vid konsignation som vid antingen kommission eller köp med 

återtagandeförbehåll. Det innebär att det måste råda antingen en nära relation mellan parterna 

där det tydligt framgår att konsignanten har ett reellt intresse av konsignatariens försäljning 

till tredjeman eller att konsignatarien inte får förfoga över konsignationsgodset innan 

betalning. Ett problem som troligen skulle uppstå om konsignatarien tillåts att förfoga över 

egendomen under konsignationstiden är var gränserna för hur nära denna relation måste vara 

för att separationsrätt ska medges. Vad gäller kommission har det under lång tid utvecklats en 

relativt omfattande praxis på det området, men särskilt NJA 2012 s. 419 och de 

rättsutlåtanden som skrevs i anslutning till det, visar på att det ändå ofta blir en mycket 

komplex bedömning. Det innebär att parterna sällan kan känna sig trygga med vilket 

sakrättsligt skydd just deras inbördes avtal har. Av de redovisade rättsfallen angående 

kommission och köp med återtagandeförbehåll följer att även för dessa är det sakrättsliga 

skyddet beroende av omständigheter i det enskilda fallet och till vilken grad borgenären 

lyckas påvisa kontroll och intresse i gäldenärens verksamhet. Det hela blir en slags omväg för 

att nå det egentliga syftet med den handelsform parterna väljer, det vill säga 
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kreditsäkerhetsmotivet.
145

 Något annat syfte än detta finns oftast inte, utan valet av 

handelsform styrs av hur borgenären på enklast väg kan trygga sin rätt till betalning efter 

leverans på kredit. Grundproblematiken utgörs av att avtalsparterna enligt svensk rätt inte kan 

avtala om de sakrättsliga verkningarna.
146

 Av det torde följa att en lag om konsignation inte 

nödvändigtvis skulle lösa alla sakrättsliga spörsmål, utan förmodligen istället kunna ge 

upphov till nya svårbedömda fall. Med det sagt vore det naturligtvis ändå önskvärt med en lag 

som definierade konsignation som handelsform och angav vilka sakrättsliga regler som ska 

tillämpas om rättsförhållandet bedöms utgöra konsignation. Det andra alternativet som annars 

vore önskvärt är ett tydligt uttalande om att konsignation under inga omständigheter ger 

konsignanten något sakrättsligt mot konsignatariens övriga borgenärer. 

 

5.4.2 En övergång till avtalsprincipen 

Om det finns ett intresse av tillvarata borgenärens intressen vid överlåtelse på kredit bör den 

enklaste vägen vara att helt frångå traditionsprincipen, som det avgörande sakrättsliga 

momentet, och istället övergå till avtalsprincipen. Avtalsprincipens innebörd är att de 

sakrättsliga konflikterna avgörs utefter vem som enligt avtalet har bäst rätt till viss 

egendom.
147

 Avtalsprincipen är ur ett internationellt perspektiv ofta det mest betydelsefulla 

sakrättsliga momentet och Sveriges hårda krav på tradition utgör på så sätt något av en 

särreglering.
148

   

I några enstaka fall har svensk rätt ändå övergivit traditionsprincipen. Sedan 2002 gäller 

avtalsprincipen vid konsumentköp, varmed en konsument erhåller sakrättsligt skydd till köpt 

vara redan i och med köpeavtalet.
149

 Det samma anses gälla vid överlåtelse av fast egendom i 

enlighet med NJA 2007 s. 652. Ett liknande undantag finns även såsom uppsatsen har 

beskrivit vid kommission. Uppsatsen har samtidigt visat på att kommissionslagen i flera 

avseende är relativt svår att tillämpa och att den ofta ger upphov till osäkerhet kring huruvida 

ett visst rättsförhållande omfattas av lagen eller inte. 

I övrigt är det fortfarande traditionsprincipen som dominerar, även om den får ett allt mer 

urvattnat innehåll, där kravet för att anses har genomfört sakrättsligt verksam tradition i 

                                                           
145

 SOU 1988:63, s. 46f. 
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 Se Håstad, tillägg till NJA 2009 s. 79, för diskussion om hur problemet angående återtagandeförbehåll bör 

lösas. 
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 Myrdal, Borgenärsskydde – Om principerna för skyddet mot överlåtarens och pantsättarens borgenärer, s. 20 
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 SOU 2015:18, s. 95. 
149

 Se 49 § konsumentköplagen och SFS 2002:587. 
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rättspraxis synes ha satts ned allt mer
150

. I nästa avsnitt följaren en genomgång av det senaste 

betänkandet som förslår att avtalsprincipen vid köp inte bara ska gälla konsumenter utan även 

näringsidkare. 

 

5.4.3 Lösöreköpskommitténs förslag om avskaffande av traditionsprincipen vid 

köp mellan näringsidkare och möjligheterna till registrering av panträtt 

 

5.4.3.1 Förslagets innehåll 

Den 3 mars 2015 redovisade lösöreköpskommittén sitt förslag om att frångå 

traditionsprincipen för att istället övergå till avtalsprincipen. De fick 2014 i uppdrag av 

regeringen att utreda förutsättningarna för en sådan reform, och för fall att de fann skäl för en 

sådan, också framföra lagförslag och identifiera vilka ändringar och tillägg i gällande 

lagstiftning som var nödvändigt.
151

 Kommittén kom fram till att det inte fanns några 

avgörande skäl för att inte övergå till avtalsprincipen. Det motiverade kommittén främst med 

att man inte ansåg att traditionsprincipen var anpassad till dagens samhälle. Kommittén ansåg 

att föreställningen om att traditionsprincipen motverkar skentransaktioner inte kunde utgöra 

skäl nog för ett bevarande av den. Detta då flertalet redan befintliga regleringar motverkar 

förekomsten av dessa.
152

  Därför presenterade kommittén, lagförslaget ”Förslag till lag om rätt 

till köpt lösöre”
 153

  som innebär att köparen i och med köpeavtalet erhåller sakrättsligt skydd i 

förhållande till säljarens borgenärer. Dessutom förde man fram lagförslaget ”Förslag till lag 

om panträtt i lösöre genom registrering” som öppnar upp för möjligheten till att registrera 

panträtt i lösöre och på sätt så ta bort traditionskravet även där.
154

 Kommittén 

uppmärksammade även att det finns ett behov av att utreda förutsättningarna för en övergång 

till avtalsprincipen vad gäller köp med återtagandeförbehåll, varvid konsignation bör komma 

att behandlas inom ramen för en sådan utredning. Kommittén ansåg dock att en sådan 

utredning inte omfattas av lösöreköpskommitténs uppdrag.
155

  

 

5.4.3.2  Förslagets eventuella effekt på förutsättningarna för separationsrätt vid 

konsignation 

Någon direkt effekt av SOU 2015:18 för möjligheterna till separationsrätt vid konsignation 

kan inte anses följa. Enligt lagförslaget är det köparen som får ett förstärkt skydd vid säljarens 
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151

 Dir. 2013:28. 
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insolvens. Utgångspunkten för uppsatsen har istället varit insolvens hos köparen, vilket i fråga 

om handelsparter som använder sig av kommission, köp med återtagandeförbehåll och 

konsignation torde vara den största risken. Däremot kan man se slopandet av traditionskravet 

vid köp av lösöre som en möjlig indikation mot en generell övergång till avtalsprincipen. Det 

skulle såsom tidigare berörts motverka behovet av att konstruera komplicerade 

avtalslösningar där kreditsäkerhetsmotivet är det enda egentliga syftet. Redan förslaget om 

möjligheten till att kunna registrera pant i lösöre skulle till viss del kunna tjäna det syftet.  Det 

skulle ge återförsäljaren en möjlighet att kunna upplåta säkerhet i lageregendom och på så sätt 

kunna erhålla en kredit. Troligt är dock att det skulle ge upphov till konflikter angående om en 

sådan pantsättning av lageregendom som är ämnade att säljas vidare blir sakrättsligt giltig. 

Problematiken blir densamma som vid återtagandeförbehåll, det vill säga om tillåtelse att 

förfoga över egendomen innan pantsättaren/köparen har löst krediten kopplad till förbehållet 

förtar det sakrättsliga skyddet. Frågan blir hur denna form av pingus irregulare bör bedömas i 

efterhand, något som berörts angående återtagandeförbehåll i avsnitt 4.6.4.2.  

 

5.4.4  Kan domstolen ta sig mandat att föregå lagstiftaren och tillämpa 

avtalsprincipen 

Lösöreköpskommitténs förslag innebär en övergång till avtalsprincipen vad gäller köparens 

skydd framför säljarens borgenärer. Vid både konsignation, kommission och köp med 

återtagandeförbehåll är det istället säljaren (eller borgenären) som har ett anspråk om att vara 

fredad från köparens (eller gäldenären) borgenärer. Advokat Staffan Myrdal skrev 2013 i 

SvJT att han ansåg att en sådan översyn kunde ske inom ramen för lösöreköpskommitténs 

arbete.
 156

  Även Torgny Håstad har pekat på att en lagstiftning som erkänner sakrättsligt 

skydd för återtagandeförbehåll som medger förfoganderätt skulle vara önskvärd.
157

 

Kommittén uppmärksammade behovet av att utreda nämnda möjligheter, men ansågs sig inte 

ha fått mandat av regeringen att utreda även den delen. Däremot föreslog kommittén att en ny 

kommitté skulle tillsätts för att utreda just de frågeställningarna.
158

 I anslutning till det bör 

även nämnas Laila Zackariassons monografi från 2012.
159

 Arbetet gör att ytterst ambitiöst 

försöka att koppla det avgörande sakrättsliga momentet till något annat än traditionsprincipen. 

Hennes slutsats blir att det finns stöd att för koppla det sakrättsliga skyddet till det 

straffrättsliga ansvaret, främst avseende förskingring. Därmed blir traditionsprincipens 
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 Myrdal, SvJT 2013 s. 1074, s. 1074 f.  
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betydelse något nedtonad, vilket skulle kunna resultera i en utvidgning av möjligheterna till 

separationsrätt. Avhandlingen har kritiserats från flera håll, bland annat av Staffan Myrdal
160

 i 

SvJT och hitintills har inte Högsta domstolen i rättspraxis tillämpat denna koppling.
161

 

Huruvida domstolarna finner skäl för att utvidga separationsrättprinciperna är svårt att avgöra 

och försök att bedöma sannolikheten av detsamma innan något nytt relevant fall blir föremål 

för prövning, får anses vara spekulativa. Trotts det tycker jag med tanke på både NJA 2009 s. 

79 och NJA 2012 s. 419, som i mitt tycke behandlat separatisten relativt generöst, att det finns 

skäl för att anta att Högsta domstolen skulle kunna fortsätta att gå mot en mindre strikt 

tolkning av traditionsprincipens betydelse. En sådan utveckling skulle i så fall förkorta tiden 

för när en övergång till avtalsprincipen skulle kunna ske. Nackdelen blir ju dock, precis som 

vid de två nyss nämnda rättsfallen, att det är osäkert när dessa eventuella prejudikat kan 

tillämpas.
162

 Anledningen till det är att det först krävs att det uppstår en tvist i anledning av ett 

visst avtal eller viss handelsform för att Högsta domstolen ska kunna uttala sig. Det gör att 

vissa rättsförhållanden kanske inte kommer att få någon ytterligare reglering under mycket 

lång tid. Dessutom blir det väldigt slumpmässigt vilka rättsförhållanden som erhåller att 

prejudikat från Högsta domstolen, där förhållandena i det enskilda fallet är sådana att 

avgörandet utgör ett starkt prejudikat som kan anses ge uttryck för gällande rätt avseende en 

hel rättsfigur.  

 

5.5 Egen kommentar 

 

Utifrån att det inte finns någon lag om konsignation och inte heller för den delen särskilt 

mycket skrivet i den juridiska doktrinen, kan självklart slutsatsen dras att konsignation inte är 

en handelsform som används i praktiken. I mitt arbete med den här uppsatsen har jag haft 

kontakt med flera banker och andra finansiärer och fått bekräftat att så inte är fallet. 

Konsignation är ett lagerfinansieringsupplägg som i relativt stor utsträckning används inom 

flertalet verksamheter som kräver dyr lagerhållning och där återförsäljarna har problem att 

anskaffa det kapital som krävs för att klara lagerhållningen. Ett exempel på en bransch där 

konsignation används i stor utsträckning är bilindustrin.  
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avsnitt 3.3.4 för diskussion kring behovet av att särskilja konsignation från kommission. 
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Att det saknas tydlighet i vilka sakrättsliga regler som gäller måste anses besvärande, men inte 

något som gäller exklusivt för konsignation. Svensk sakrätt saknar i stort lagreglering och inte 

ens det välkända pantinstitutet finns manifesterat i någon tydlig och tillämplig lag. Istället 

bygger i princip hela sakrätten på sakrättsliga principer som genom tolkning i rättspraxis 

upprätthålls, tydliggörs och anpassas med tiden. I väntan på en uppdaterad lagstiftning får 

man förhålla sig till det system som finns och utefter bästa förmåga försöka förutse vilka 

verkningar en obeståndssituation kan tänkas få. 
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