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FÖRORD 
 
 
Idén till denna uppsats fick vi av Jolanda Girzl på konsumentvägledningen i Rådrummet i 
Karlstad under en diskussion angående reklamationsrätt i allmänhet. Vi vill tacka Jolanda 
Girzl för hennes stora stöd och hjälp med material och idéer under hela uppsatsskrivandet. Vi 
vill även tacka vår handledare Sven-Axel Bergstrand, universitetslektor i ämnet rättsvetenskap 
vid Karlstad universitet. De har båda genom sitt stora engagemang och brinnande intresse för 
detta ämnesområde varit till stor inspiration för oss under arbetets gång såväl som för våra 
tidigare studier i rättsvetenskap. De har även skapat en vilja hos oss att fortsätta utforska 
rättsvetenskap i allmänhet och särskilt marknadsrätt.  
 
Vi vill även rikta ett tack till den butikspersonal som tog sig tid för att svara på våra frågor 
trots att vi kom dit oanmälda och ibland vid stressiga tillfällen.  
 
 
 
Karlstad januari 2007 
 
 
Malin Hallberg  Malin Jansson 
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ABSTRACT 
 
 
The inspiration of this bachelor thesis formed during a discussion with the consumer advisors 
at Rådrummet in Karlstad. The discussion was due to the change in the Swedish Consumer 
Purchases Act in April 2005 that prolonged the allowed time period for consumer complaints 
from two to three years. 
 
This bachelor thesis is based on a survey that was made to clarify the knowledge in consumer 
rights among the stores in Bergvik and Mitt i City in Karlstad. After finding out the current 
knowledge among the stores, necessary measures can be taken for instance to educate the 
employees. A similar survey was made in the suburb of Gothenburg by GP Konsument and it 
has been a big help for our survey.   
 
Our bachelor thesis is concentrated on the private purchases that consumers make from 
businessmen. 
 
Consumers’ rights were established to increase the consumers’ position on the market. The 
Swedish Consumer Purchases Act gives the consumers a guaranteed protection which they 
always have when making a purchase in a store.  
 
We made a survey consisting of nine questions, to find out the employees’ knowledge in 
consumer rights. The questions were asked to one employee in each participating store. The 
questions were about consumer complaints, purchase on approval, guarantee and education of 
the employees. In total 69 stores participated in the survey, 33 stores in Bergvik and 36 stores 
in Mitt i City. Four stores in Bergvik and three stores in Mitt i City declined to take part in the 
survey.  
 
The result of the survey was over all not satisfying. It turned out that very few are familiar 
with the consumers’ rights and only a small number of stores educate their employees on this 
subject.  
 
Considering the faulty knowledge that was shown the purpose of the Swedish Consumer 
Purchases Act to protect the consumer can not be fulfilled, since many stores declared that 
they do not follow the law but have their own rules.    
 
One conclusion from our survey is that the employees in the stores need to increase their 
knowledge in consumer rights to be able to help the consumers in the best way possible.  
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SAMMANFATTNING 
 
 
Uppslaget till denna uppsats kom till vid en diskussion med anställda på 
konsumentvägledningen på Rådrummet i Karlstad. Diskussionen fördes med anledning av den 
förlängning av reklamationstiden från två till tre år, som gjordes i Konsumentköplagen 1 april 
2005. 
 
Uppsatsen är baserad på en undersökning gjord för att belysa kunskaperna i reklamationsrätt 
och konsumenträtt bland butikerna i Bergvik och Mitt i City i Karlstad. Genom att få 
kännedom om de kunskaper som finns bland butikerna kan åtgärder sättas in om så skulle visa 
sig vara nödvändigt, exempelvis om resultatet skulle visa sig vara dåligt kan eventuella 
åtgärder för utbildning och liknande erbjudas. En liknande undersökning har tidigare gjorts 
utanför Göteborg av GP Konsument, och den har varit till stor hjälp för vår undersökning. 
 
Vår uppsats är koncentrerad till de köp som konsumenter gör för privat bruk från 
näringsidkare direkt i butik. 
 
Konsumenträttsliga lagar och regler har skapats för att stödja konsumenter och förbättra deras 
ställning på marknaden. Konsumentköplagen garanterar konsumenten ett minimiskydd som 
denne alltid har vid köp från en näringsidkare.  
 
För att få svar på vad de anställda i butikerna känner till om Konsumentköplagens regler har 
vi gjort en undersökning bestående av nio frågor som vi ställde till en anställd i varje 
deltagande butik i Bergvik samt Mitt i City. Frågorna behandlade reklamation, öppet köp, 
garanti och utbildning av personalen i konsumenträttsliga frågor. Totalt deltog 69 butiker i 
undersökningen, varav 33 butiker i Bergviks köpcentrum samt 36 butiker i Mitt i City. Fyra 
butiker i Bergviks köpcentrum samt tre butiker i Mitt i City gallerian avböjde att delta i 
undersökningen.  
 
Kunskapen om reklamationsrätt som kom fram i undersökningen visade sig vara överlag 
dåligt. Det visade sig att väldigt få känner till de konsumenträttsliga reglerna och endast ett 
fåtal butiker ger personalen utbildning inom detta område.  
 
Med tanke på de bristfälliga kunskaperna som uppdagades infrias inte lagens syfte att skydda 
konsumenterna, då många butiker uppgav att de inte följer lagen utan istället har egna regler. 
 
En slutsats av denna undersökning är således att butikspersonalen behöver öka sina kunskaper 
inom konsumenträtt för att bättre kunna vara till hjälp för konsumenterna. 
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1 INLEDNING 
I detta inledande kapitel framgår den bakomliggande orsaken till uppsatsen. Val av ämne 
förklaras och frågeställningar samt uppsatsens syfte läggs fram. Även de avgränsningar som 
gjorts redovisas. Kapitlet avslutas med en kort framställning av de källor som använts.  
 

1.1 Bakgrund 
Vi har själva stött på familjemedlemmar, vänner och bekanta med frågetecken kring vilka 
rättigheter man har som konsument gentemot handlare i en köpsituation. Detta då vi tror att 
det förekommer reklamationer i större utsträckning än vad man kan tro. Konsumenternas egna 
kunskaper om sina rättigheter är intressant att undersöka för att se huruvida de verkligen 
känner till vad lagen säger eller om deras kunskaper är bristfälliga. Vi fann dock under 
diskussionen inför denna uppsats att ett förhållande som blev mer intressant att studera var 
vad handlarna själva känner till inom konsumenträtt. Vi samtalade med anställda på 
konsumentvägledningen på Rådrummet i Karlstad för att få eventuella tips och idéer om detta 
ämne och fick då av dem ett förslag om att undersöka vilka kunskaper i reklamationsrätt och 
konsumenträtt som finns bland handlarna i Karlstad. Detta ämne är särskilt intressant då 
Konsumentköplagen (KKL 1990:932) i april 2005 ändrades och den gällande 
reklamationstiden blev tre år istället för två år. 
 
Bergviks köpcentrums historia sträcker sig tillbaka ända till 1982 då ett fåtal butiker öppnades 
där. Handelsplatsen har utvecklats med fler butiker under åren och i oktober år 2003 öppnades 
dörrarna till Bergviks Köpcenter så som det ser ut idag.1

 
Gallerian Mitt i City invigdes i september år 2006 med många nya butiker och restauranger. 
 

1.2 Problemformulering och syfte 
En undersökning av hur väl handlarna känner till gällande reklamationsregler har tidigare 
gjorts utanför Göteborg. Resultatet av den undersökningen var överraskande då endast en av 
tre handlare kände till vad reglerna säger. Med anledning av detta syftar denna uppsats till att 
redogöra för de regler som finns om reklamation och konsumenträtt samt undersöka frågan: 
 

• Hur väl känner handlarna i Karlstad till gällande reklamationsregler? 
 
Undersökningen bland handlarna i Karlstad syftar till att ge oss, och allmänheten, kännedom 
om vilka kunskaper om gällande rätt som butikerna besitter. Resultatet kan vara till nytta för 
konsumenter såväl som handlare. Genom denna uppsats får konsumenter information om 
vilka rättigheter de har, och handlarna får fastlagt vilka regler de är insatta i samt vad de 
behöver förbättra gällande deras kunskaper. Även Konsumentvägledningar, i första hand i 
Karlstad då undersökningen genomförts i Karlstad, samt branschorganisationen Svensk 
Handel kan ha intresse av resultatet. Genom att få kännedom om de kunskaper som finns 
bland butikerna kan åtgärder sättas in om så skulle visa sig vara nödvändigt, exempelvis om 
resultatet skulle visa sig vara dåligt kan eventuella åtgärder för utbildning och liknande 
erbjudas. 
 

                                                 
1 Bergviks köpcenter 2006-12-23 
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1.3 Val av titel 
Handelsplats i Värmland – en studie av kunskaperna i reklamationsrätt bland 
butikspersonalen i Bergvik och Mitt i City.  
 
Titeln är satt med anledning av att Bergvik sedan flera år tillbaka är en populär handelsplats 
för inte bara Karlstads invånare utan även övriga Värmland med omnejd. Detta tack vare 
Bergviks utbud av varierande butiker och långa öppettider.  IKEA:s öppnande i anslutning till 
Bergviks köpcentrum under försommaren 2007 kommer med stor sannolikhet vara en 
ytterligare dragningskraft för konsumenter från Sverige såväl som Norge att ta sig till Bergvik 
och Karlstad för att shoppa. Mitt i City kan även ses som en populär galleria då den är 
nyöppnad och fräsch med många nya butiker och restauranger som lockar konsumenter från 
hela Värmland.  
 

1.4 Avgränsning 
Uppsatsen har baserats på vår undersökning angående Karlstads handlares kunskap om 
reklamationsrätt. Urvalet av deltagande butiker i undersökningen har gjorts på förslag från 
konsumentvägledningen på Rådrummet i Karlstad. Utifrån det har undersökningen avgränsats 
till butikerna i Bergviks köpcentrum samt gallerian Mitt i City (se bilaga 2 för vilka butiker 
som deltar).  
 
Uppsatsen är koncentrerad på de köp som konsumenter gör för privat bruk från näringsidkare 
i butik. Den huvudsakliga lagen vi utgår ifrån är Konsumentköplagen. Uppsatsen behandlar 
inte avbetalningsköp eller låneköp närmare. Vi har inte undersökt beställningar av varor och 
därmed är de delar av konsumentköplagen rörande sådana varor, och möjliga tvister i 
samband med dem inte intressant för uppsatsen. Köp av varor gjorda via Internet, postorder 
eller andra köp som regleras utifrån Distans- och hemförsäljningslagen kommer inte att 
behandlas närmare i uppsatsen. Vi har ändå valt att kortfattat presentera lagar på dessa 
områden för att se vad som skiljer de olika lagarna åt.  
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2 METOD 
Detta kapitel presenterar olika vetenskapliga metoder för uppsatsskrivande samt 
tillvägagångssättet vi använt för denna uppsats och vår undersökning. 
 

2.1 Studiet av gällande rätt 
Det finns olika tillvägagångssätt vid studiet av gällande rätt. Enligt naturrätten är den 
”positiva rätten”, som är given av den styrande makten, endast bindande om den stämmer 
överens med naturrätten. Naturrätten omfattar etiska regler, normer med anspråk på universell 
giltighet i tid och rum, samt motivering med stöd av påståenden om människans natur. 
Rättspositivismen utgår också från att gällande rätt, given av makten, är gällande och 
bindande men oberoende av hänsyn till etiska regler eller andra utomrättsliga normer. 
Rättspositivismen säger vad som enligt gällande rätt bör göras, inte vad som faktiskt 
förekommer i verkligheten. Enligt rättsrealismen å andra sidan är rätten ej bindande, och 
lärorna om att rätten skulle vara det anses ovetenskapliga.2 Rättsrealisterna menar att gällande 
rätt är de rättskällor som domstolarna i verkligheten dömer efter.3

 
Det finns framför allt två vetenskapliga huvudriktningar, positivism och hermeneutik. 
Positivisterna vill tro på absolut, säker kunskap. Enligt dem ska all vetenskap byggas upp på 
säker kunskap, det vill säga allt som man tror sig veta men egentligen inte vet rensas bort. 
Inom positivismen finns två källor till kunskap; iakttagelser och logik.4 Hermeneutiken 
grundas i humanistiska tolkningsmetoder, vilket innebär att människor förstår varandra genom 
att känna sig själva. Människan använder sina egna minnen, upplevelser och förförståelse för 
att förstå andra människor.5 Vår uppsats bygger främst på hermeneutiska kunskapskällor, det 
vill säga vad de deltagande i vår undersökning sagt. Det är utifrån den empiriska 
undersökningen vi drar våra slutsatser och funderingar. 
 
Genom att belysa gällande rätt har vi även använt oss av den rättsdogmatiska metoden6. 
 

2.2 Undersökningsmetod 
Det finns framför allt två sätt att dra slutsatser; induktiv metod och hypotetisk-deduktiv 
metod. Med induktion menas att generella slutsatser dras utifrån empiriska fakta, det vill säga 
med utgångspunkt ifrån datasamling.7 Detta leder till kvantitativa slutsatser. En induktiv 
slutledning kan aldrig vara hundraprocentigt säker eftersom man oftast använder sig av ett 
urval och undersökningen därmed inte blir fullständig.8 Vid en kvantitativ undersökning kan 
reliabiliteten och validiteten mätas. Med reliabilitet menas tillförlitlighet, det vill säga om 
mätningarna har gjorts på ett korrekt sätt. Detta till exempel genom att undersökningen 
omfattar ett representativt urval personer. Validitet innebär att det som skulle undersökas har 
undersökts.9

 
                                                 
2 Peczenik, A. 1995, s. 17ff 
3 Peczenik, A. 1980, s. 36f 
4 Thurén, T. 1991, s 14ff 
5 Thurén, T. 1991, s. 46f 
6 Peczenik, A. 1995, s. 33 
7 Wallén, G. 1996, s. 47 
8 Thurén, T. 1991, s. 20 
9 Thurén, T. 1991, s. 22  
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Deduktion innebär att logiska slutsatser dras. Med en hypotetisk-deduktiv metod ställs en eller 
flera hypoteser upp innan undersökningen. Dessa påståenden som grundas på hittills uppnådd 
kunskap prövas sedan empiriskt.10 En deduktiv (logisk) slutsats om hur verkligheten ser ut 
dras, och sedan undersöks huruvida detta stämmer eller ej. En hypotes kan inte helt säkert 
visas vara sann, däremot kan den kan visas vara falsk. Detta beror på att det rör sig om en 
empirisk sanning vilken inte kan vara hundraprocentig sann.11 Den hypotetisk-deduktiva 
metoden lägger större vikt vid teorin än vad den induktiva metoden gör.12

 
Vår undersökning består av en datainsamling gjort på ett urval butiker i Karlstad. Med hjälp 
av resultaten ifrån undersökningen har vi sedan dragit slutsatser om handlarna i Karlstad. I 
och med detta har vi använt en induktiv metod med kvantitativa slutledningar. Vi har även 
använt den kvalitativa metoden genom att påvisa särskilda citat från de svarande i 
undersökningen. 
 

2.3 Vår undersöknings tillvägagångssätt 
Denna uppsats är en empirisk studie. Vi har innan undersökningens genomförande inte 
uppställt någon hypotes om hur verkligheten ser ut. Studien har gått till på så sätt att vi har 
undersökt ett urval butiker för att sedan kunna dra generella slutsatser om hur kunskaperna 
kring reklamation ser ut bland Karlstads handlare.  

 
Vi valde en strukturerad intervjumetod där frågorna och frågornas ordningsföljd är bestämda 
på förhand och därmed är identiska vid samtliga intervjuer i undersökningen. Dock har vi i ett 
fåtal fall vid behov förklarat frågornas åsyftning utförligare då några deltagande inte förstod 
frågorna. Vi har valt att låta de enskilda butikerna vara anonyma då det inte är intressant att se 
varje enskild butiks svar utan hur kunskaperna ser ut i allmänhet. Dessutom observerade vi 
under undersökningens gång att flera av dem som svarade önskade vara anonyma. Vi har ändå 
valt att namnge de butiker som visade sig ha mycket goda kunskaper eftersom vi anser att de 
inte kan ta skada av detta, snarare tvärtom.  
 
Inget särskilt urval gjordes för att välja vem i butiken som tillfrågades utan vi ställde frågorna 
till den första tillgängliga anställd vi träffade på. En del svarade själva på frågorna medan 
andra hänvisade till butikschefen. Oavsett om vi pratade med en anställd eller butikschef 
anser vi att de kan representera sin arbetsplats. Vid skillnad i svaren mellan butikschefer och 
anställda har vi ändå gjort en notering om det i redovisningen av undersökningen. 
 
Vi har på förslag från konsumentvägledningen på Rådrummet i Karlstad, valt att göra 
undersökningen bland de butiker som finns i Bergviks köpcentrum samt gallerian Mitt i City i 
centrum. Valet gjordes för att kunna se en helhet av svaren i varje köpcentrum, och därför har 
vi inte inkluderat de butiker som ligger utspridda i centrum. Detta på grund av att det inte 
finns något bra sätt att samla dessa i en grupp. Det finns heller ingen uttalad gräns för vilka av 
de centrala butikerna som skulle ha deltagit eller ej.  
 
Målsättningen var att samtliga butiker i de två köpcentrum skulle delta, men några få avböjde. 
Bilaga 2 visar vilka butiker som deltagit eller ej i undersökningen.  
 

                                                 
10 Wallén, G. 1996, s. 47f 
11 Thurén, T. 1991, s. 25, 61 
12 Wallén, G. 1996, s. 47 
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Undersökningen av butikerna i Bergviks köpcentrum genomfördes under en heldag den 14 
november 2006. Intervjuerna i Mitt i City genomfördes under två halvdagar, den 29 november 
samt den 4 december 2006.  
 
Tiderna för varje intervju varierade avsevärt. Vissa svaranden gav raka, kortfattade svar på 
varje fråga och intervjun tog då inte längre än 5-10 minuter. Andra intervjuer kunde pågå 
uppemot trettio minuter, beroende på att den svarande ville fundera över sitt svar, överlägga 
med kollegor etc. Vissa deltagande hade även svårt att förstå frågorna vilket bidrog till att 
intervjun tog längre tid till följd av att vi fick förklara frågornas mening. 
 
Då en strukturerad intervjumetod användes var frågorna bestämda i förväg. De deltagande 
fick dock inga bestämda svarsalternativ utan fick besvara frågorna fritt. Fråga 1-5 i 
undersökningen har ett korrekt svar och därför har vi i sammanställningen bara gjort skillnad 
på dem som svarat antingen rätt eller fel på dessa frågor. På de övriga frågorna i 
undersökningen finns inget rätt eller fel svar, men dessa är medtagna för att få mer 
information om butikerna och deras egna villkor. De är relevanta eftersom de återkopplar till 
de tidigare frågorna och ger ett svar på hur butikerna går till väga i olika situationer relaterade 
till konsumenträtt.  
 
Innan frågorna formulerades studerade vi litteratur och skrev en del av teoriavsnittet. Detta för 
att själva få ytterligare kunskaper på området och avgöra vilka frågor som kunde tänkas ha 
relevans för undersökningen. Då denna undersökning till viss del baseras på samma idé som 
Göteborgs-Postens undersökning om reklamationer, kontaktade vi Nils Svensson på 
Göteborgs-Posten Konsument för att ta del av deras frågor.  
 
Intervjuerna gick till på så sätt att den ena av oss ställde frågorna medan den andra antecknade 
erhållna svar. Efter varje intervju gick vi igenom och sammanställde svaren tillsammans för 
att försäkra oss om att tillägga eventuella kommentarer som inte hunnits med att skrivas ner, 
detta för att inte glömma något.   
 

2.4 Reliabilitet och validitet 
Med reliabilitet avses tillförlitlighet, det vill säga om mätningarna har genomförts på ett 
korrekt sätt, exempelvis genom att undersökningen omfattar ett representativt urval 
personer.13 Detta kan förklaras med att en upprepad undersökning ska ge samma eller 
liknande värden.14 I och med att Bergviks köpcentrum och Mitt i City gallerian omfattar ett så 
stort antal butiker och en betydande andel av dessa deltagit i vår undersökning kan resultatet 
anses vara tillförlitligt. Dock har de butiker som ligger utspridda i Karlstads centrum inte 
deltagit i undersökningen, men då de två köpcentrumen är så pass stora och omfattar 
tillsammans över 70 butiker, samt innehåller de mest kända butikerna kan dessa i huvudsak 
anses representera Karlstads handlares kunskaper. 
 
Validitet innebär att precis det som var menat att undersökas har undersökts.15 En 
undersöknings validitet kan värderas genom att en liknande undersökning gjorts tidigare och 
vars resultat är kända.16 Då vår undersökning till stor del baseras på en tidigare liknande 
undersökning där resultaten visat på hur verkligheten ser ut, finns anledning att hävda att 
                                                 
13 Thurén, T. 1991, s. 22 
14 Wallén, G. 1996, s. 66f  
15 Thurén, T. 1991, s. 22 
16 Wallén, G. 1996, s. 61, 65ff 
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validiteten på vår undersökning är hög. Vi har följt de frågeställningar som den tidigare 
undersökningen bestod av och även lagt till frågor av eget intresse för att få en mer 
omfattande undersökning. Vi anser att de frågor som ställts i undersökningen gett oss svar på 
frågeställningarna inom området vi avsåg att undersöka. 
 

2.5 Källor 
Teoriavsnittet i denna uppsats har främst skrivits med hjälp av tryckta källor. Även vissa 
Internetkällor har använts och diskussioner har förts med anställda på Rådrummet i Karlstad. 
Den litteratur som använts har genomgripit de ämnesområden vi har varit intresserade av och 
som har varit relevanta för uppsatsen, vilka främst har varit reklamation, konsumenträtt och 
konsumentköplagen. Grobgelds bok, Konsumenträtt regler till hjälp och skydd för 
konsumenten, har varit en stor inspiration och från den har vi fått mycket information som 
varit väsentlig i sammanhanget. Vid eventuella funderingar vi haft, och där litteraturen ej 
kunnat svara på våra frågor, har Jolanda Girzl på Rådrummet samt vår handledare Sven-Axel 
Bergstrand varit till stor hjälp.  
 
Ärenden från Allmänna reklamationsnämnden (ARN) har använts för att belysa faktiska fall 
och anmälningar gällande reklamationer som förekommit i verkligheten, vilka funnits på 
ARN:s hemsida.  
 
Den största källan till själva undersökningen är de samtal vi haft med anställda och 
butikschefer i respektive butiker som deltagit. 
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3 TEORI 
I detta kapitel redogörs för gällande rätt. Särskilt fokus sätts på området om reklamationsrätt, 
men även konsumenträtt tas upp.  
 

3.1 Rättskällor 
Sverige tillhör den kontinentala rättsfamiljen och ett av kännetecknen för denna rättsordning 
är att domstolarnas avgöranden ska grundas på lag. Det finns dock olika rättskällor vilka 
domstolarna kan beakta och dessa har en särskild inbördes ordning. De rättskällor som 
domstolarna ska följa är lagar och andra föreskrifter. Dessa rättskällor är bindande och kan 
leda till sanktion om de åsidosätts. Förarbeten och prejudikat bör beaktas, och de rättskällor 
som får åberopas är bland annat institutionella rekommendationer, domar och beslut som ej 
utgör prejudikat, rättsvetenskaplig litteratur (doktrin) och utländsk rätt.17 Nedan följer en 
presentation av framför allt lagar som gäller på det konsumenträttsliga området och har 
relevans för denna uppsats. 
 

3.1.1 Konsumenträtt 
Konsumenträttsliga lagar och regler har skapats för att stödja konsumenter och förbättra deras 
ställning på marknaden. Det finns två typer av konsumenträttslig lagstiftning. Den första 
typen ger konsumenten ett direkt stöd i ett enskilt fall och innefattar civilrättsliga lagar som 
Konsumentköplagen, Konsumenttjänstlagen, Konsumentkreditlagen och Distans- och 
hemförsäljningslagen. Dessa lagar inriktar sig på att stärka konsumenternas ställning 
gentemot näringsidkare samt att förklara hur eventuella tvister ska lösas. Lagarna är tvingande 
till förmån för konsumenten, vilket innebär att det är möjligt att avtala om bättre villkor för 
konsumenten men aldrig sämre. I de fall konsumenten fått sämre villkor än vad lagen anger 
blir avtalet ogiltigt. Den andra typen ger konsumenten ett indirekt stöd på ett generellt sett, 
detta med hjälp av marknadsrättsliga lagar som Marknadsföringslagen, 
Produktsäkerhetslagen, och Lagen om oskäliga avtalsvillkor i konsumentförhållanden. De 
marknadsrättsliga lagarna syftar till att stärka samtliga konsumenters ställning på marknaden 
genom att styra näringsidkarnas beteenden.18

 
Konsumentköplagen (KKL 1990:932) reglerar rättigheter när näringsidkare säljer lösa saker 
till konsumenter, som används för privat bruk. Lösa saker innebär fysiska rörliga föremål som 
exempelvis kläder, bilar, och möbler. En särskild konsumentköplag fick vi i Sverige först 
1973. Denna lag ersattes 1990 med den idag gällande Konsumentköplagen, samtidigt som vi 
då även fick en ny köplag. KKL bygger i stor utsträckning på reglerna i Köplagen (KöpL 
1990:931), vilken reglerar köp av lös egendom mellan likvärdiga parter.19

 
Konsumenttjänstlagen (KTjL 1985:716) syftar till att stärka konsumenternas ställning på 
service- och entreprenadmarknaden gentemot parter med starkare ställning. Detta innebär 
tjänster som näringsidkare utför åt konsumenter, till exempel reparations- och 
underhållsarbeten på hushållsapparater, bilar och liknande.20

 

                                                 
17 Peczenik, A. 1995, s. 35f 
18 Gerhard, P. 2005, s. 70 ff 
19 ibid  
20 Gerhard, P. 2005, s. 169f 
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Konsumentkreditlagen (KkrL 1992:830) reglerar förhållandet mellan parterna när en 
näringsidkare ger konsumenten möjlighet att få anstånd med betalningen, det vill säga 
betalning uppdelad på flera poster med den sålda varan som säkerhet för betalning. KkrL 
används parallellt med Konsumentköplagen.21

 
Distans- och hemförsäljningslagens (DAL 2005:59) syfte är framför allt att skydda 
konsumenten vid köp genom postorder, TV, Internet, telefon och liknande, samt köp där 
näringsidkaren gör hembesök. Lagen innebär att konsumenten har 14 dagars ångerrätt från det 
att han/hon ingått ett avtal. Vid frågor som inte kan lösas enbart med Distans- och 
hemförsäljningslagen tillämpas Konsumentköplagen, Konsumenttjänstlagen och 
Konsumentkreditlagen som komplement.22

 

3.2 Konsumentköplagen 
KKL kom till i syfte att skydda den svagare parten i förhållandet näringsidkare och 
konsument, det vill säga konsumenten och garanterar konsumenten ett minimiskydd som 
denne alltid har vid köp från en näringsidkare. Vid uppkomsten av KKL fanns tre centrala 
syften att uppnå:  
 

• Att bli av med de standardiserade villkoren som började uppkomma istället för KöpL:s 
dispositiva regler och som i många fall inte var till fördel för konsumenten. På grund 
av detta är KKL:s regler till största del tvingande till konsumentens förmån. 

• Att konsumenten även ska ha möjlighet att vända sig till tillverkare och andra i 
tidigare säljled före den som sålt varan till konsumenten, vid fel i en vara. 

• Att det inte längre ska vara möjligt att sälja en vara till en konsument genom 
vilseledande uppgifter i reklam eller på annat sätt.23  

 

3.2.1 Reklamation 
En konsument har möjlighet att reklamera fel så som fabrikationsfel som funnits på en vara 
vid köpetillfället, se mer om vad som räknas som fel i lagens mening nedan. Vid en 
reklamation ska konsumenten muntligen eller skriftligen meddela näringsidkaren att det är fel 
på varan, att denne inte godtar varan och på vilket sätt det är fel på varan.24 Någon ytterligare 
beskrivning för hur reklamationen ska gå till finns inte i lagen. En del säljare kan ha 
instruktioner för konsumenten att göra reklamationen på ett visst sätt; skriftligen, med kvitto 
eller med garantisedel. Enligt konsumentköplagen har konsumenten rätt att göra en 
reklamation med eller utan kvitto, men det måste kunna bevisas att varan är köpt i just den 
butiken och till vilket pris den är köpt. Detta kan göras med exempelvis kontoutdrag om 
konsumenten betalat med kort. Om konsumenten inte kan bevisa till vilket pris varan är köpt 
kan säljaren anta att konsumenten betalat det senaste priset, exempelvis ett reapris. Det kan 
därför vara viktigt att ta med kvitto för att bevisa att varan köpts till fullt pris för att få rätt 
ersättning. Att göra en skriftlig reklamation kan vara positivt för konsumenten, då det blir 
lättare att bevisa att reklamation har skett och att visa vad som har reklamerats.25  
 

                                                 
21 Gerhard, P. 2005, s. 106f 
22 Gerhard, P. 2005, s.134 
23 SOU 1984:25 
24 Konsumentveket/KO-Reklamation 2006-11-13 
25 Grobgeld, L. 2005, s. 87 
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Sedan den 1 april 2005 är reklamationstiden på en vara tre år istället för tidigare två år, 
ändringen gjordes i syfte att utöka skyddet för konsumenter. Detta gäller varor som är inköpta 
efter detta datum. För varor inköpta tidigare är reklamationstiden fortfarande två år.26 Då en 
felaktig vara har lagats eller bytts ut mot en ny vara kan reklamation ske inom tre år från det 
att felet avhjälpts om det uppkommer exakt samma fel som tidigare.27  
 
 
Tidsfristen för att åberopa fel 
Konsumenten skall reklamera en felaktig vara inom skälig tid. Reklamation som sker inom 
två månader efter det att felet har, eller borde ha, upptäckts skall alltid ses som skälig tid. 
Köparen har enligt lagen egentligen ingen annan undersökningsplikt än att ytligt granska 
varan för att se att den fungerar på ett tillfredsställande sätt. Även längre tid än två månader 
kan godtas som skälig tid om konsumenten haft förhinder, såsom sjukdom eller om denne 
varit bortrest. Efter tre år har konsumenten ingen rätt att åberopa fel i en vara om inte garanti 
eller annan försäkring finns som sträcker sig längre än reklamationstiden.28  
 
Följande är ett exempel på ett ärende hos ARN som gällde tidsfristen för att åberopa fel i en 
vara: 
 
En polotröja som en konsument använt och tvättat några gånger packades ner för vintern 
bland andra vinterkläder. När konsumenten drygt ett år senare packade upp tröjan upptäcktes 
att det luddiga på tröjan ramlat bort och endast ett nät fanns kvar och konsumenten 
reklamerade då tröjan hos försäljaren. Säljaren höll med om att tröjan var oanvändbar, 
samtliga kunder hade returnerat den omedelbart. I detta fall var säljaren dock inte beredd att 
ersätta konsumenten eftersom alldeles för lång tid hade gått innan varan reklamerades. ARN 
ansåg att konsumenten borde ha upptäckt felet redan vid tvätten och därmed står säljaren utan 
ansvar, konsumentens yrkande fick inget bifall.29

 
De första sex månaderna efter köpet är det upp till säljaren att bevisa att felet inte fanns från 
början hos varan. Vissa undantag finns från denna regel beroende på typ av vara; vissa varor 
håller inte i sex månader såsom exempelvis livsmedel. Ett annat undantag är felets art; fel som 
är följder av uppenbara olyckshändelser eller fel orsakade av konsumenten själv kan ej 
reklameras. Efter de sex månaderna har gått ligger bevisbördan istället hos konsumenten.30  
 
 
Reklamation av realisationsvara 
”Reavaror bytes ej” är en fras som ofta kan ses i butiker eller på kvitton. Detta innebär att en 
realisationsvara inte kan lämnas tillbaka i utbyte mot en annan vara, pengar eller 
tillgodokvitto på samma villkor som en vara som inhandlats till fullt pris. Konsumenten har 
däremot alltid rätt att klaga på en realisationsvara om den har ett fel, precis som med ordinarie 
varor.31 Varor som säljs till nedsatt pris på grund av fel och därmed säljs i så kallat befintligt 
skick ska enligt lagen ändå anses vara felaktig om felet är större än konsumenten kunnat ana i 
förhållande till priset.32 Mer om fel i varan och befintligt skick kan läsas nedan. 

                                                 
26 Konsumentveket/KO-Reklamation 2006-11-13 
27 Grobgeld, L. 2005, s. 87 ff 
28 ibid 
29 ARN avgörande 1996-5650, 2006-11-20 
30 Konsumentveket/KO-Reklamation 2006-11-13 
31 Tiselius, P. 1991, s. 61 
32 Herre, J. 1998, s. 51 
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Följande är ett exempel på ett fall hos ARN angående reklamation av realisationsvara: 
 
En konsument köpte ett par byxor på rea. Byxorna var nedsatta med en notering om att de 
hade någon defekt. Enligt säljaren var byxorna defekta på grund av dåliga sömmar. När 
köparen tvättade byxorna märkte hon att det uppkommit ränder i tyget och klagade då till 
säljaren. Säljaren erbjöd köparen ett par nya byxor eller ett tillgodokvitto, med hänvisning till 
att de vanligtvis inte byter eller reklamerar realisationsvaror. Köparen ville dock inte godta 
detta utan krävde att köpet skulle hävas. Ärendet anmäldes till ARN som granskade byxorna. 
Ränderna i byxorna ansågs vara ett fel och då detta inte kunde upptäckas vid köpet och den 
information som fanns om defekten inte upplyste om detta fel bör köpet, enligt ARN, få 
hävas.33  
 

3.2.2 Garanti 
Garanti ska inte förväxlas med reklamation. Garanti är någonting som säljaren eller 
leverantören själv bestämmer huruvida de vill erbjuda sina kunder eller inte. Oavsett vem som 
lämnat garantin har säljaren ansvaret för att den uppfylls.34

 
Det har funnits tre olika typer av garantier även om man i dagligt tal endast brukar höra talas 
om garanti utan att göra någon skillnad på den. Den enklaste typen av garanti är den som 
garanterar varans tillverkning eller material; att den exempelvis är tillverkad för hand, av ett 
visst material eller har ett visst ursprung. Almén-garantin innebär att säljaren tar ansvar för 
ursprungliga fel och avhjälper dem, vilket egentligen inte är annat än vad lagen föreskriver 
angående reklamation.35 Almén-garantin kan dock sträcka sig längre än tre år vilket 
reklamationstiden inte gör. Bevisbördan ligger även i detta fall under hela garantitiden hos 
säljaren, även efter de sex månader som lagen föreskriver. I syfte att skydda konsumenten har 
beslutats att den enda tidsbestämda garanti som får förekomma är funktionsgaranti. Almén-
garantin är alltså inte en giltig typ av garanti idag. Om säljaren erbjuder en tidsbestämd 
garanti är det alltid, enligt lag, funktionsgaranti det rör sig om. Funktionsgaranti betyder att 
säljaren har strikt ansvar för att varan fungerar under hela garantitiden, oavsett om felet är 
ursprungligt eller ej. Varans beskaffenhet vid köpetillfället är därför inte av betydelse. 
Säljaren har ansvar för varans försämring under garantitiden och måste bevisa att det är 
konsumenten som själv orsakat felet för att bli fri från ansvar. Vanliga slitskador ses inte som 
ett fel enligt lag. Säljaren garanterar inte att varan ska vara som ny under hela garantitiden. 
Fullt bevis från säljarens sida är inte nödvändigt, det är tillräckligt att det görs sannolikt att 
felet orsakats av konsumenten för att säljaren ska bli fri från ansvar. 36  
 
En del varor i en butik kan vara försedda med garanti medan andra inte är det. Även 
garantitiden kan skilja sig åt mellan varor i en och samma butik beroende på vad leverantören, 
tillverkaren eller grossisten av varan har beslutat, det brukar dock röra sig om några års tid. I 
KKL står det att en vara med garanti ska anses felaktig om varan försämras under garantitiden 
beträffande vad garantin omfattar. Garanti kan omfatta hela varan, det vill säga vad som än 
blir fel i varan (dock ej fel som konsumenten själv orsakat), eller endast omfatta en del av 
varan, eller vissa typer av fel.37 Exempelvis har en butik i vår undersökning knappgaranti på 
                                                 
33 ARN avgörande 1993-1656, 2006-12-14 
34 Grobgeld, L. 2005, s.75 
35 Avokatbyrån INTER 2006-11-27 
36 Grobgeld, L. 2005, s. 72ff 
37 KKL, Tiselius, P. 1992, s. 32 
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samtliga skjortor. Detta innebär att endast knapparna omfattas av garantin och inte skjortan i 
övrigt. Andra ursprungliga fel på varan som visar sig inom tre år regleras enligt lagstiftningen 
för reklamation.38  
 
Fördelen med att ha en garanti på en vara jämfört med att inte ha någon garanti alls är att 
konsumenten inte behöver bekymra sig över om felet var ursprungligt eller inte eftersom det 
omfattas av garantin oavsett. En garanti definierar tiden för varans hållbarhet och kan 
garantera att en vara har en viss standard.39 Säljaren har som tidigare nämnts bevisbördan för 
de fel som uppkommer under garantitiden. Om säljaren anser att konsumenten själv orsakat 
felet måste det finnas bra belägg för att detta är sannolikt för att säljaren ska undgå ansvar.40

 
Barnstövlar till kraftigt reducerat pris, fall från ARN 
Barnstövlar till halva priset inhandlades i två par av en konsument som erhöll garanti både 
muntligen och skriftligen på att stövlarna skulle vara vattentäta. Trots detta blev barnen blöta 
om fötterna och det tog lång tid för stövlarna att torka. När konsumenten reklamerade varorna 
fick denne information om att garantin inte gällde, att den endast följt med av misstag, att 
stövlarna inte var vattentäta trots garantin och att de därför sålts till nedsatt pris. Konsumenten 
begärde två par nya stövlar som uppfyllde vad butiken lovat innan köpet eller motsvarande 
summa pengar för att kunna inhandla sådana stövlar. Trots att anledningen till det reducerade 
priset var att stövlarna var felaktiga bör säljaren, enligt ARN:s rekommendationer, ersätta 
konsumenten med nya stövlar som är vattentäta eftersom de aktuella stövlarna sålts med 
garantisedeln. Om detta inte är möjligt ska konsumenten få tillbaka det betalda beloppet samt 
ersättning för att kunna köpa nya vattentäta stövlar.41   
 
En konsument har samma rättigheter till avhjälpande av fel när det gäller garanti och 
reklamation, se nedan vad som gäller. 
 

3.2.3 Fel i en vara 
Ett fel i en vara är i egentlig mening ett avtalsbrott ifrån säljarens sida. Vid försäljning av 
varor i en butik rör det sig oftast om så kallade faktiska fel; när varan inte uppfyller den 
kvalitet eller inte har de egenskaper som konsumenten kunnat förvänta sig.42

 
Enligt KKL ska en vara uppfylla följande krav för att inte anses vara beskaffad med fel: 
 

• Varans art, mängd, kvalitet, andra egenskaper och förpackning ska följa avtalet. Om 
inte annat avtalats ska varan säljas i en förpackning så att konsumenten kan få med sig 
varan hem i samma skick som den var i vid köpetillfället.   

• Bruksanvisning som behövs för användning, montering, installation, förvaring och 
skötsel ska medfölja varan. Vid bedömningen för hur utförlig en bruksanvisning ska 
vara är utgångspunkten att konsumenten har sådana kunskaper som konsumenter har i 
allmänhet. Bruksanvisning behöver inte vara anpassad till en tekniskt helt okunnig 
konsument. 

• Om inte annat följer av avtalet mellan säljare och konsument ska varan kunna 
användas så som andra varor av samma slag vanligtvis används. Även om 

                                                 
38 Butik som har deltagit i undersökningen 
39 Grobgeld, L. 2006, s.73 
40 ARN avgörande 1996-5637, 2006-12-14 
41 ARN avgörande 1996-6571, 2006-11-20 
42 Grobgeld, L. 2005, s. 61 
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konsumenten vid tillfället för köpet inte avser att utnyttja varans samtliga 
användningsområden ska varan kunna uppfylla dem, undantaget endast om 
konsumenten informerar säljaren om att den inte önskar utnyttja varans alla 
egenskaper.  

• I de fall då konsumenten förklarar för säljaren vad denne avser att använda varan till 
och säljaren säljer en vara utefter dessa önskemål ska varan uppfylla dessa krav. Varan 
ska även uppfylla de egenskaper som säljaren har utgett den för att innehava.43 

 
 
Marknadsföring 
En vara kan anses vara felaktig enligt lag om säljaren inte upplyst konsumenten om varans 
användning och egenskaper som säljaren kände till eller borde ha känt till och som 
konsumenten kunde räkna med att få information om, samt kunnat ha haft effekt på köpet. Ett 
fel är också om varan i något avseende avviker från vad konsumenten i förväg kunnat 
förutsätta.44 Om varan har en begränsning i sitt användningsområde, exempelvis ett plagg 
som i normala fall tål vattentvätt men måste kemtvättas, har säljaren ett ansvar att informera 
konsumenten om detta.45

 
Uppgifter om varans egenskaper som säljaren eller någon i tidigare säljled använt i sin 
marknadsföring och/eller muntligen eller skriftligen framfört till konsumenten innan köpet 
ska uppfyllas, annars kan det leda till att varan anses felaktig enligt lagen. Det gäller endast 
varans fysiska egenskaper och inte fakta kring varan så som att den är den mest sålda varan av 
sitt slag eller liknande, eller om säljaren talar om hur bra varan är i största allmänhet.46  
 
Säljaren går fri från ansvar om felaktiga uppgifter hinner korrigeras inom skälig tid, detta bör 
göras på samma sätt som den felaktiga uppgiften först kom fram. Om informationen som 
lämnats till konsumenten inte har haft betydelse för köpet går säljaren även då fri från 
ansvar.47

 
 
Oanvändbara och farliga varor 
En annan typ av felaktiga varor är de som säljs trots försäljningsförbud som har meddelats av 
en myndighet i syfte att förhindra att den som använder varan råkar ut för sjukdom eller 
olycksfall eller för att förhindra användning av en vara som inte är pålitlig ur 
säkerhetssynpunkt. Detsamma gäller även i de fall då förbud inte finns men om varan är så 
defekt att dess användning kan utgöra en risk för en persons hälsa eller säkerhet.48 En vara 
ska alltid uppfylla allmänna säkerhetskrav även om den sålts till nedsatt pris. Syftet med dessa 
bestämmelser är att få bort farliga varor från marknaden.49

 
 
Befintligt skick 
Att sälja en vara i befintligt skick innebär att säljaren till en viss del friskriver sig från ansvar 
för faktiska fel hos varan och konsumenten har då även en undersökningsplikt.50 Oftast är det 
                                                 
43 Sveriges Lagar 2006, KKL 16§ 
44 ibid 
45 Tiselius, P. 1991, s. 67 ff 
46 ibid 
47 ibid 
48 Sveriges Lagar 2006, KKL 18§ 
49 SOU 1984:25, s. 118 
50 Jureka.net 2006-11-13 
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begagnade varor som säljs i befintligt skick. Även varor i butiker som säljs till nedsatt pris på 
grund av fel kan säljas i befintligt skick.51 I KKL § 17, står att en vara som sålts i befintligt 
skick eller liknande ska anses felaktig om den är sämre än vad konsumenten skulle ha kunnat 
förvänta sig med tanke på priset på varan och andra omständigheter.52 Om säljaren lämnat 
felaktiga uppgifter eller inte lämnat information om förekommande fel och om detta inverkat 
på köpet ska varan anses vara felaktig.53 Även sådana varor där säljaren försökt friskriva sig 
från fel kan alltså anses vara felaktiga enligt lag. 
 
 
Följder vid fel i en vara 
När en konsument upptäcker att en vara som köpts är felaktig har denne olika alternativ till 
kompensation. Konsumenten kan kräva: 
 

• Avhjälpande av felet 
• En ny felfri vara 
• Prisavdrag 
• Ersättning för att på egen hand avhjälpa felet 
• Hävning av köpet 
• Skadestånd.54 

 
 
Avhjälpande av felet eller en ny felfri vara 
Då en vara har ett fel i lagens mening kan konsumenten kräva att få en ny felfri vara eller 
kräva att felet avhjälps, dvs. att varan repareras. Säljaren ska åta sig att reparera felet 
omgående och reparationen ska ske inom skälig tid. Vad som är skälig tid bedöms från fall till 
fall men det primära är köparens intresse. Säljarens möjligheter att avhjälpa felet inom en viss 
tid ska också tas med i beräkningen. Köparen ska normalt inte behöva acceptera längre tid än 
några dagar. Avhjälpande ska ske utan kostnad eller väsentlig olägenhet för köparen.55 
Säljaren ska även ersätta konsumenten för direkta kostnader som denne haft i samband med 
felet, exempelvis transportkostnader för att kunna ta sig till butiken och lämna tillbaka den 
felaktiga varan. Andra typer av kostnader ersätts enligt regler om skadestånd (se nedan).56 
Om konsumenten inte begär avhjälpande eller byte i första hand utan istället vill häva köpet 
har säljaren alltid rätt att först avhjälpa felet eller byta varan.57 Säljaren kan reparera varan två 
gånger, vid tredje försöket att laga varan bör konsumenten, om han så vill, meddela säljaren 
att han vill ha en ny vara eller häva köpet om det visar sig vara samma fel på varan som 
tidigare.58

 
Säljarens rätt att avhjälpa fel, fall från ARN  
På en barnvagn som köptes 2004 släppte sömmarna på vagnsöverdraget efter en knapp 
månad. Köparen ansåg att han inte ska behöva godta att en ny vagn går sönder på så kort tid 
och ville häva köpet eller få en ny vagn. Säljaren ansåg dock att felet var ringa och erbjöd sig 
att istället reparera felet och låna ut ett vindskydd under tiden. Då säljaren kan reparera 

                                                 
51 Grobgeld, L. 2005, s. 68 
52 Sveriges Lagar 2006, KKL 17§ 
53 Jureka.net 2006-11-13 
54 Grobgeld, L. 2005, s.78 
55 ibid 
56 ARN – Resekostnader vid fel på vara, 2006-12-08 
57 Grobgeld, L. 2005, s.78 
58 Girzl, J. Konsumentvägledningen, Rådrummet 
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vagnen till en betydligt lägre kostnad än vad det skulle kosta denne att ge en ny vagn till 
köparen så kan inte köparen kräva hävning eller omleverans utan bör istället godta säljarens 
erbjudande att avhjälpa felet. En säljare har rätt att avhjälpa fel om det kan fullgöras till 
väsentlig lägre kostnad för säljaren och utan väsentlig olägenhet för köparen.59  
 
I ett annat fall från år 2000 hade en konsument köpt en matsalsgrupp. En kort tid efter köpet 
upptäcktes sprickor i bordsskivan och säljaren bytte då ut den. En kort tid därefter upptäcktes 
sprickor även i den nya skivan och då bytte säljaren ut den igen. Även i den tredje 
bordsskivan uppstod sprickor och då ville köparen häva köpet, medan säljaren återigen erbjöd 
sig att byta ut skivan mot en ny. Då säljaren redan har försökt avhjälpa felet två gånger ska 
köparen normalt inte behöva godta ett tredje försök, utan hävning blir istället aktuellt.60

 
 
Prisavdrag 
Om avhjälpande av felet eller byte av varan inte kan ske inom skälig tid efter reklamationen 
eller om det inte kan ske utan olägenhet för köparen har denne då istället möjlighet att få 
prisavdrag eller häva köpet. Prisavdraget ska kompensera varans fel, och summan ska då 
motsvara skillnaden mellan varans avtalsenliga skick och felaktiga skick. Prisavdrag av detta 
slag brukar i de flesta fall ses som det andra alternativet i ordningen efter avhjälpande eller 
byte. Prisavdrag kan även ske om säljaren tar oskäligt lång tid på sig att laga den felaktiga 
varan. 61

 
 
Ersättning för att på egen hand avhjälpa felet 
I de fall då det föreligger omständigheter vilka gör att konsumenten inte kan få hjälp direkt 
ifrån säljaren att avhjälpa felet har konsumenten rätt att själv avhjälpa felet och få ersättning 
för detta från säljaren. Ersättningen ska täcka vad som är skälig kostnad för att reparera felet, 
detta ska bedömas utifrån varans värde, felets omfattning och felets betydelse för 
konsumenten.62

 
 
Hävning 
En hävning innebär att säljarens såväl som köparens prestationer går tillbaka. Det är endast 
om felet är av väsentlig betydelse för konsumenten som denne kan häva köpet; det vill säga 
lämna tillbaka varan och få sina pengar, med ränta, tillbaka. Köparen behöver inte nöja sig 
med ett tillgodokvitto utan kan alltid kräva pengarna tillbaka när det gäller hävning av ett köp. 
Säljaren har alltid rätt, om han så vill, att först försöka avhjälpa felet upp till tre gånger innan 
konsumenten har rätt till hävning. Det är i de fall då avhjälpande, omleverans eller prisavdrag 
inte kan genomföras som hävning blir aktuellt samt om felet är av väsentlig betydelse för 
köparen. Väsentligheten ska bedömas utifrån den enskilde konsumenten i det specifika fallet. 
Även om felet inte kan ses ha någon betydelse vid en abstrakt bedömning ska konsumenten ha 
rätt att häva om felet är av väsentlig betydelse för denne. Om ett fel typiskt sett är av 
väsentlighet för en köpare i allmänhet kan man utgå ifrån att det också är så för en köpare i 
det enskilda fallet. Det har ingen betydelse om säljaren insåg eller borde ha insett felets 

                                                 
59 ARN avgörande 2004-3797, 2006-12-14 
60 ARN – Vanliga fall, 2006-12-14 
61 Grobgeld, L. 2005, s. 80 
62 Herre, J. 1998, s. 62 
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betydelse för köparen eller inte. Konsumenten har i regel bevisbördan för att felet är av 
väsentlig betydelse. 63

 
Felaktigt tvättråd, ett exempel från ARN 
En konsument lämnade in en skinnjacka för tvätt hos kemtvätt. Tvätteriet meddelade 
konsumenten innan tvätten att viss färgförändring i jackan skulle kunna förekomma. Efter 
tvätten hade jackan olika färgnyanser samt fläckar på ryggen. Tvätteriet hade följt tvättråden 
och nämnden ansåg att de inte gjort någonting fel. Säljaren betraktades som ansvarig för det 
uppkomna felet då jackan inte tålde att tvättas så som tvättrådet förskrev. Konsumenten bör 
kunna häva köpet, men dock inte få tillbaka hela den betalda summan då han har haft en viss 
nytta av jackan under de månader som han använt den. Konsumenten har dock rätt till 
skadestånd för kostnaden för den onödiga tvätten av jackan, den ska betalas av säljaren.64  
 
Hävning av ett köp – sexmånadersregeln, ett exempel från ARN 
I början av oktober 2003 köptes ett par stövlar för 1 350 kr. Vid en vanlig promenad bröts 
klacken av. Vid mitten av november 2003 klagade köparen till säljaren men fick ingen 
ersättning. Köparen krävde då hävning av köpet eftersom hon ansåg att felet var av väsentlig 
betydelse för henne. ARN granskade stöveln och konstaterade att stöveln hade ett fel. 
Eftersom felet visade sig inom sex månader från köpet kan det anses ha funnits redan vid 
avlämnandet och ARN bedömde att felet inte går att avhjälpa så därför bör köparen få häva 
köpet.65

 
 
Skadestånd 
Utöver de tidigare nämnda kompensationerna en konsument kan få vid fel i en vara kan även 
skadestånd från säljaren utgå. Ett skadestånd ska som utgångspunkt försätta konsumenten i 
samma situation som om avtalet fullgjorts på rätt sätt. Säljaren har ett kontrollansvar som 
innebär att denne endast kan undkomma ansvar om det förekommer sådant fel och/eller 
följder av ett fel som ligger utanför hans kontroll.66

 
Säljaren är alltid skyldig att betala skadestånd om denne lovat konsumenten att varan har en 
viss egenskap som det sedan visar sig att den inte har och om utlovandet av denna egenskap 
varit avgörande för köpet. 67

 
En konsument har rätt till ersättning för i princip alla dennes förluster så som utgifter för 
exempelvis telefonsamtal och resor, samt eventuell prisskillnad om köparen häver köpet och 
därefter tvingas köpa en likvärdig vara till ett dyrare pris. Någonting som säljaren dock inte 
behöver betala skadestånd för är irritation och liknande som en konsument upplevt på grund 
av felet.68  
 
En konsument som råkat ut för skada på grund av en felaktig vara har en skyldighet att 
försöka begränsa skadan i största möjliga mån. Konsumenten ska medverka till att säljaren 

                                                 
63 Grobgeld, L. 2005, s. 80ff 
64 ARN avgörande 1998-5925, 2006-11-20 
65 ARN avgörande 2004-0068, 2006-12-14 
66 Herre, J. 1998, s. 64 
67 Grobgeld, L. 2005, s. 82ff 
68 ibid 

 15



inte blir skyldig att betala mer än nödvändigt i skadestånd. Gör konsumenten inte det får 
denne själv stå för motsvarande del i förlusten.69

 
 
Produktansvar 
I KKL finns en bestämmelse om säljarens produktansvar som reglerar vissa sakskador (inte 
personskador) som en felaktig vara har orsakat. Den som tillhandahåller en vara med 
skadebringande egenskaper har ett skadeståndsansvar för de skador som varan har orsakat. De 
skador som innefattas av produktansvaret i KKL är skador på saker som ägs av konsumenten 
själv eller av någon medlem i konsumentens hushåll. Detta gäller såväl lös som fast egendom.  
De saker som blir förstörda omfattas inte av denna lag om de är ändamål för 
näringsverksamhet. Felet på varan ska uppfylla de regler om fel som finns i KKL för att 
säljaren ska ha ett produktansvar i KKL:s mening, och orsaken till felet ska ligga inom 
säljarens kontrollansvar. Om produktskadan faller inom ramen för vad som sägs om detta i 
KKL kan konsumenten kräva skadestånd från säljaren. Konsumenten måste först reklamera 
felet i varan. Säljaren måste också vara skyldig enligt de regler som finns i KKL om 
skadestånd. Utöver de regler som finns i KKL för produktansvar finns även 
Produktansvarslagen (PAL 1992:18) som har utförligare regler som även reglerar 
personskador. Om konsumenten vill rikta anspråk mot tidigare näringsidkare i säljledet får 
konsumenten ta stöd av reglerna i denna lag.70 Denna lag bland andra används också i de fall 
konsumenten vill göra anspråk på utomobligatorisk grund. Det vill säga om det gäller en 
personskada eller om den skadade egendomen inte är avsedd för i huvudsakligen enskilt 
ändamål.71

 

3.2.4 Öppet köp 
I många butiker har konsumenter möjligheten att lämna tillbaka en vara och få pengarna 
tillbaka om de av någon anledning är missnöjda med köpet. Detta även om varan inte är 
beskaffad med fel. Konsumenten behöver inte ge någon förklaring till att denne vill lämna 
tillbaka varan. Detta brukar kallas öppet köp.72 Vanligtvis rör det sig om några dagar eller ett 
par veckors tid under vilka konsumenten har möjlighet att lämna tillbaka en vara på öppet 
köp. I de fall då butiken inte generellt erbjuder öppet köp kan konsumenten och säljaren 
särskilt avtala om detta, det är då extra viktigt att överenskommelsen antecknas, förslagsvis på 
kvittot.73 De butiker som erbjuder öppet köp ska ha synlig information om det vid kassan, att 
de har öppet köp och vad detta innebär.74  
 
Konsumenten bär alltid risken för varan under tiden som denne har varan i sin behållning och 
kan endast lämna tillbaka den på öppet köp förutsatt att varan är i samma skick som vid 
köpetillfället och i sin originalförpackning om säljaren kräver det.75 Om konsumenten använt 
varan under tiden för öppet köp behöver säljaren inte ta den tillbaka. Konsumenten ska 
självklart kunna prova exempelvis kläder och skor. Däremot om det finns anledning att tro att 
varan använts på annat sätt, exempelvis om skorna som konsumenten vill lämna tillbaka är 
smutsiga eller om plagget luktar rök, så har konsumenten inte följt reglerna för öppet köp och 

                                                 
69 Grobgeld, L. 2005, s. 82ff 
70 Herre, J. 1998, s. 67, Gobgeld, L. 2005, s. 83ff 
71 Herre, J. 1998, s. 68 
72 Tiselius, P. 1991, s. 59 
73 ARN - Öppet köp 2006-11-20 
74 Grobgeld, L. 2005, s. 94 
75 ARN - Öppet köp 2006-11-20 
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kan bli tvungen att behålla varan. Bevisbördan ligger dock på säljaren och ARN kan vara 
relativt stränga när det gäller denna fråga. Varan ska kunna säljas vidare till en annan 
konsument. En del varor kan vara undantagna öppet köp, exempelvis underkläder och 
livsmedel.76  
 
För varor där konsumenten inte orsakat något fel, men detta fanns redan från början kan det 
bli problem att lämna tillbaka varan på öppet köp. Vid sådana situationer träder istället 
reglerna om reklamation in (se 3.2.1), och det är fråga om någonting helt annat än öppet 
köp.77  
 
Att erbjuda sina kunder möjligheten till öppet köp är någonting som handlarna gör helt 
frivilligt, för bra service eller för att öka sin konkurrenskraft, och det regleras inte i lagen. 
Samma sak gäller för bytesrätt och tillgodokvitto.78 Butiker som inte erbjuder öppet köp kan 
istället erbjuda sina kunder bytesrätt, eller så finns båda möjligheterna och bytesrätten gäller 
då längre än rätten till öppet köp. Konsumenten kan då lämna tillbaka varan i byte mot en 
annan vara i butiken eller ett tillgodokvitto.79 Om giltighetstid inte angetts på tillgodokvittot 
så gäller det i tio år, annars inom angiven tid, förutsatt att butiken inte byter ägare, stänger 
eller går i konkurs.80 Tillgodokvitto används som ett alternativ till öppet köp eller bytesrätt 
och konsumenten behöver alltså inte acceptera ett sådant kvitto i utbyte mot en felaktig vara 
vid en reklamation, utan kan då kräva pengarna tillbaka.81  
 
Öppet köp kontra reklamation, ett fall från ARN 
1991 köpte en konsument en video och tilläggsförsäkring till denna. När köparen provade 
videon upptäckte han att den orsakade bildstörningar i de program som spelades in och 
klagade då till säljaren. Säljaren tog tillbaka videon och lämnade tillbaka köpesumman med 
undantag för en summa på 595 kr. Detta med anledning av att originalförpackningen inte var i 
behåll. Köparen ville dock ha tillbaka även denna summa och anmälde ärendet till ARN. Att 
förena öppet köp med särskilda villkor är tillåtet då öppet köp är ett frivilligt åtagande från 
säljaren. I detta fall rör det sig dock om en felaktig vara och då är det de köprättsliga reglerna 
som gäller. Reglerna för öppet köp kan aldrig inskränka konsumenternas rätt att åberopa fel. 
Enligt ARN är det viktigt att säljaren känner till när de olika reglerna ska tillämpas, det vill 
säga reglerna för öppet köp, de köprättsliga regler eller reglerna enligt försäkringsavtal. I det 
här fallet handlar det om ett fel och därmed de köprättsliga reglerna. Köparen ska då vid en 
hävning ha rätt att återfå hela köpesumman.82  
 

3.3 Utbildning av personal i konsumenträttsliga frågor 
Tiselius skriver i sin bok om reklamationer att bristen på kunskap i konsumenträttsfrågor hos 
både säljare och köpare påverkar förhållandet dem emellan och att detta ibland även leder till 
komplicerade reklamationsärenden istället för att lösning av problemet i godo mellan 
parterna. Till och med när båda parterna känner till vad som står i lagen kan de tolka lagen 
olika vilket även det kan skapa problem.83  

                                                 
76 Tiselius, P. 1991, s.59f 
77 ibid 
78 ibid 
79 Konsumentverket/KO-Bytesrätt 2006-11-17 
80 Konsumentverket/KO-Tillgodokvitto  2006-11-17 
81 Tiselius, P. 1991, s. 61 
82 ARN avgörande 1991-6617, 2006-12-14 
83 Tiselius, P. 1991, s. 15ff  
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Det finns många sätt att utbilda och informera personal i butiker i konsumenträttsliga frågor. 
Här nedan följer några exempel på sätt att öka personalens kunskap i just dessa frågor.  
 
Svensk handel informerar på deras hemsida att de erbjuder utbildningar i konsumenträtt mot 
en kostnad både för sina medlemmar och andra. Svensk handel har även tillsammans med 
Konsumentverket sammanställt en lathund med de konsumenträttsliga regler där det är lätt att 
få sig en uppfattning om vad det är som gäller på detta område.84  
 
Karlstads konsumentvägledning ger informationsmöten för butikspersonal vid efterfrågan från 
butikerna. De informerar om aktuella lagar och regler samt praxis under en och en halv till två 
timmar, och ger även exempel på händelser och situationer som kan uppstå. Butikspersonalen 
får då chans att ställa frågor och diskutera gällande situationer. Dessa informationsmöten sker 
kostnadsfritt då konsumentvägledningen gärna jobbar i förebyggande syfte.85

 

3.3.1 Konsumentvägledning 
Det första steget en konsument ska ta när denne är missnöjd med en vara är att kontakta 
näringsidkaren som sålt varan och framföra sitt missnöje. Om näringsidkaren inte svarar på ett 
sätt som är tillfredsställande kan konsumenten gå vidare till konsumentvägledningen i sin 
kommun, vilken finns i de flesta kommuner i Sverige, för att få råd och hjälp med 
problemet.86 På vissa platser kan konsumenten även kontakta den lokala 
branschorganisationen för att få hjälp.87 Det tredje steget för konsumenten, om felet 
fortfarande inte avhjälpts, är att anmäla tvisten till Allmänna reklamationsnämnden (ARN). 
ARN är en statlig myndighet som kostnadsfritt ger råd om hur en tvist ska lösas. En anmälan 
till ARN måste göras inom sex månader efter det att säljaren har avfärdat reklamationen. Ett 
uteblivet svar från säljarens håll räknas inte som ett avfärdande. Det är endast konsumenten 
själv som kan göra en anmälan till nämnden. Kravet som konsumenten har ställt på säljaren 
ska överstiga ett visst belopp. ARN prövar endast tvister inom Sverige, de tar inte upp 
ärenden som redan prövats i domstol eller andra tvister som de inte är behöriga att pröva 
såsom tvister som rör sjukvård, köp av fastighet, hyrestvister etc. Vid sådana tvister kan 
parterna få hjälp från annat håll. Om felet fortfarande inte avhjälpts kan sista utvägen vara att 
göra en stämningsansökan i tingsrätten för att få frågan prövad där. Att ett fall går så långt är 
dock ovanligt.88  
 

                                                 
84 Svensk Handel 2006-11-15 
85 Girzl, J. Konsumentvägledningen, Rådrummet 
86 Konsumentverket/KO – Rådgivning och klagomål 2006-11-08 
87 Tiselius, P. 1991, s. 78 
88 ARN – När kan man klaga? 2006-11-09,  
Konsument Göteborg - Här kan du få din tvist prövad 2006-11-09 
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4 TIDIGARE FORSKNING 
I detta kapitel presenteras tidigare undersökningar gjorda inom konsumenträtt och som vi 
anser är av betydelse att nämna i relation till vår egen uppsats. 
 

4.1 Två av tre missade reklamationen 
Med anledning av ändringen i Konsumentköplagen 1 april, 2005 vilken innebar att 
reklamationstiden på en vara förlängdes från två till tre år utfördes i år en undersökning av 
Göteborgsposten bland butikerna på Frölunda torg utanför Göteborg. Syftet var att ta reda på 
huruvida de anställda i butikerna kände till den nya lagändringen och att i övrigt se hur väl de 
kände till reglerna för reklamation. Resultatet blev överraskande då endast en av tre kände till 
att reklamationstiden är tre år.89     
 
Undersökningen som gjordes av GP Konsument genomfördes med hjälp av en enkät till 60 
butiker på Frölunda torg utanför Göteborg. Enligt GP konsument svarade personalen i 
butikerna tjänstvilligt på frågorna som ställdes och endast i undantagsfall visades viss 
tveksamhet angående om de givna svaren var korrekta. En av dem som deltog i 
undersökningen och som svarade rätt på samtliga frågor var en kvinnlig butikschef på Vero 
Moda. Hon fick senare ta del av resultaten och uppgav då att hon tyckte det var genant att så 
få butiker är medvetna om vad som gäller angående reklamation. Själv hade hon genomgått 
en utbildning hos Köpmannaförbundet och uppgav att hon ser till att föra sin kunskap vidare 
både genom dagliga samtal och vid personalmöten.90  
 
I GP:s undersökning var det illa ställt med kunskapen om vilken reklamationstid som gäller. 
Ännu sämre var kunskapen i frågan om hur lång tid en kund har på sig att reklamera efter att 
ett fel har upptäckts. Många av butikerna visade på en goodwillambition i och med att de lät 
kunder reklamera en längre tid än den tvåmånads period som gäller enligt lag. Den fråga som 
butikerna hade bäst kunskaper om var att realisationsvaror följer samma reklamationsregler 
som ordinarie varor. På den frågan kunde så många som 51 av 60 butiker ge rätt svar.91

 
Chefen för Konsument Göteborg ansåg att resultaten var trista men blev inte förvånad. Hon 
berättar i GP:s artikel om denna undersökning att möten där ett utbildningspaket i 
grundläggande konsumenträtt ska presenteras för alla ledare för centrum och torg. Enligt 
VD:n för Köpmannaförbundet ska seriösa köpmän känna till aktuell lagstiftning. Han fortsatte 
med att säga att de flesta är seriösa och försöker uppdatera personalen i lagregler, men att 
många kanske prioriterar fel uppgifter.92   
 

4.1.1 Reklamationskunskaper bland handlarna i Arvika och Hagfors 
Även i Arvika och Hagfors har undersökningar om handlarnas kunskaper i reklamation 
genomförts. Upplägget för dessa undersökningar är hämtade från GP Konsuments 
undersökning. De svarande i de båda undersökningarna bestod både av butiksbiträden och 
butikschefer.93

                                                 
89 GP – Konsumenträtt ”Två av tre missade reklamation” 2006-10-25 
90 ibid 
91 ibid 
92 ibid 
93 Konsumentvägledningen på Rådrummet i Karlstad 2006-12-07 
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I Arvika gjordes undersökningen på uppdrag av Arvika och Edas konsumentvägledare. 40 
butiker i centrala Arvika deltog i undersökningen som genomfördes i april 2006. Av de 40 
butikerna var det endast tre som kände till hur lång reklamationstiden på en vara är, samt hur 
lång tid en konsument har på sig att reklamera felet efter att det upptäckts. Dock visste 95 % 
av de svarande att reklamation av reavaror ska ske på samma villkor som ordinarie varor.94

 
I Hagfors gjordes undersökningen av Konsumentrådgivningen våren 2006. Det var 18 butiker 
som deltog i undersökningen i Hagfors. 21 % av de svarande visste att reklamationstiden för 
varor är tre år. På frågan om hur lång tid en konsument har på sig att reklamera efter det att 
felet upptäckts kunde ingen det rätta svaret. 46 % av butikerna som deltog i undersökningen i 
Hagfors var medvetna om att lika villkor gäller för realisationsvaror och ordinarie varor vid 
reklamation.95

 

4.2 Konsumenträttsliga problem vid köp av begagnade bilar 
Hösten 2004 skrev en student vid Karlstad universitet en kandidatuppsats i Rättsvetenskap 
som behandlar konsumenträttsliga problem som kan uppstå vid köp av begagnade bilar. 
Uppsatsen syftade till att försöka underlätta arbetet för konsumentvägledare och konsumenter 
inom detta ämne samt lyfta fram problem som finns på området. Ett av förslagen som 
uppsatsen kommer med är att införa ett krav på köpeavtal vid konsumentköp av personbilar, 
likt de avtal som finns vid köp av fast egendom, köp av hyresrätt samt kreditköp. Författaren 
nämner att han stött på människor som vittnar om oseriösa personer och firmor som 
förekommer inom bilbranschen. Han påpekar även att det finns människor i branschen som 
har bristfälliga juridiska kunskaper och ej följer rekommendationer från ARN vilket leder till 
att konsumenter drabbas. Begagnade personbilar uppges vara den enskilda vara som skapar 
mest konsumentproblem och orsakade år 2004 flest anmälningar till de kommunala 
konsumentvägledarna i Sverige.96  
 
Författaren tar upp rättsliga regler som är relevanta för uppsatsen, exempelvis vad reklamation 
innebär, vad konsumenter kan förutsätta vid ett köp av en vara, samt vad påföljderna blir om 
det visar sig vara ett fel på varan. Inom bilbranschen finns sedan 1989 en överenskommelse 
mellan Konsumentverket och Motormännens Riksförbund (MRF) om att begagnade bilar som 
saluförs genom MRF-anslutna bilhandlare ska varudeklareras. Detta kan ses som en värdefullt 
för konsumenten i det hänseende att information om bilens kondition och egenskaper 
redovisas, och kan fungera som en garanti för konsumenten att bilen har genomgått en 
noggrann undersökning.97  
 
I uppsatsen tas problemet upp att säljare utan behörighet skriver på köpeavtal, och vad detta 
kan orsaka för konsumenten. ARN har i ett liknande fall dock slagit fast att en konsument kan 
anta att en bilförsäljare generellt har behörighet att ingå avtal och att det inte ska finnas 
anledning att ifrågasätta en sådan situation.98  
 
En aspekt som författaren tar upp är den att det förekommer många egenförfattade avtal i 
branschen, samt de juridiska felaktigheter som kan förekomma i dem med tanke på den 
                                                 
94 Konsumentvägledningen på Rådrummet i Karlstad 2006-12-07 
95 ibid 
96 Johansson, M. 2004 
97 ibid 
98 ibid 
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bristfälliga juridiska kompetens många innehar. I och med de bristfälliga kunskaperna kan 
både konsumenter och säljare skriva på avtal utan att egentligen förstå vilka konsekvenser det 
medför.99  
 
Några av slutkommentarerna i uppsatsen om begagnade bilar är: 
 

• Konsumenter ska handla hos MRF-anslutna bilhandlare.  
• Se till att få allting skriftligt.  
• Kontakta omedelbart bilfirman om bilen ej fungerar som den ska.100  

 
 

4.3 Tilläggsförsäkringar 
Två studenter i ämnet Marknadsrätt vid Karlstads universitet gjorde år 2002 en studie av 
tilläggsförsäkringar vid köp av kyl/frys, TV/radio och mobiltelefoner. De undersökte de olika 
villkoren gällande försäkringar hos de olika elektronikkedjorna samt vad en hemförsäkring 
eller en drulleförsäkring täcker.101

 
Det studenterna kom fram till i studien var att köp av en tilläggsförsäkring ofta är en helt och 
hållet onödig utgift. När det gäller TV är en drulleförsäkring i hemförsäkringen ett bättre val 
för konsumenten då denna typ av försäkring ger skydd för allting som finns i hemmet och inte 
bara en enda ägodel. Om tilläggsförsäkringen täcker vanliga förslitningsskador kan detta dock 
vara bra att köpa om den vara som konsumenten köper är exklusiv. Författarna menar vidare 
att för kyl/frys, det vill säga varor med en lång livslängd och ej särskilt stor sannolikhet att 
varan skulle gå sönder under försäkringstiden, tjänar konsumenten inte på att köpa en 
tilläggsförsäkring. Mobiltelefoner har däremot kort livslängd och i detta fall räcker lagens 
regler om reklamation i tre år. Lagen ger då ett tillräckligt skydd för ursprungliga fel och i 
kombination med en drulleförsäkring ger detta ett komplett skydd. De villkor som finns i 
mobilförsäkringar är enligt författarna i allmänhet dåliga och täcker inte stöld och förlust 
vilket är den största risken för mobiltelefoner.102  

                                                 
99 Johansson, M. 2004 
100 ibid 
101 Aouja, M. mfl 2002 
102 ibid 
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5 EMPIRI 
Nedan följer den empiriska undersökning som ligger till grund för denna uppsats. Resultatet 
på de olika frågorna i vår undersökning redovisas i detta kapitel. 
 

5.1 Undersökningen 
Vi har på förslag från konsumentvägledningen i Karlstad, gjort en undersökning bland 
handlarna i Bergviks köpcentrum samt gallerian Mitt i City i centrum i Karlstad. 
Undersökningens syfte var att ta reda på huruvida de anställda i butikerna känner till gällande 
lagregler i konsumenträtt, framförallt reklamationsrätt. Liknande undersökningar har tidigare 
gjorts av Göteborgsposten bland butikerna på Frölunda torg utanför Göteborg, samt i Hagfors 
och Arvika. Undersökningen utanför Göteborg visade att endast en av tre butiker känner till 
att reklamationstiden för en vara är tre år. Med anledning av resultatet i ovan nämnda 
undersökning är det intressant att undersöka hur det ser ut bland butikerna i Karlstad. 
Göteborgspostens undersökning bestod av följande fyra frågor; 
 

1. Hur lång tid är reklamationsrätten på en vara? 
2. Hur lång tid har kunden på sig, efter att felet upptäckts, att reklamera varan? 
3. Hur är det med realisationsvaror och reklamation? 
4. Ett garantiärende. Är det kunden som ska bevisa att han/hon hanterat varan rätt eller är 

det butiken som ska bevisa att kunden hanterar varan på ett felaktigt sätt?103 
 
Frågorna 1-3 ovan kan likställas med de tre första frågorna i vår undersökning. Vi har inte 
frågat butikerna om vem som har bevisbörda vid garantiärenden, utan nöjt oss med att fråga 
om de erbjuder någon form av garanti eller ej (fråga 8 i vår undersökning). Vi har även valt att 
utöka vår undersökning med ytterligare fem frågor som bland annat berör öppet köp, hävning 
av köp och utbildning. Bilaga 1 visar frågorna i vår undersökning. Som bilagor finns även en 
lista över de butiker som deltagit eller inte i vår undersökning i Karlstad, samt en 
sammanställning i tabellform över erhållna svar från de olika butikerna. Totalt deltog 69 
butiker i vår undersökning, varav 33 butiker i Bergviks köpcentrum samt 36 butiker i Mitt i 
City. Fyra butiker i Bergviks köpcentrum samt tre butiker i Mitt i City gallerian avböjde att 
delta i undersökningen. För att inte peka ut någon särskild butik och dennes svar redovisas 
butikerna inte med namn utan endast som butik i följande kategorier; 
 

• Kläder/Skor, 
• Spel/Sport, 
• Teknik, 
• Hem/Hobby, 
• Accessoarer, eller 
• Hälsa/Livsmedel. 

 
Dock har vi valt att namnge de butiker som svarat väldigt bra, då vi tycker att det är värt att 
uppmärksamma dessa. I och med detta blir undersökningen inte helt anonym men det är ändå 
svårt att urskilja vilken butik som gett vilket svar.  
 

                                                 
103 Svensson, N. Göteborgsposten 
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Undersökningen gick till på så sätt att vi frågade en anställd i varje butik. Ibland hänvisades vi 
till butikschefen men ofta svarade den anställde själv på frågorna, några tog också hjälp av 
kollegor. En del av butikerna tillhör kedjor och följer därmed regler och policy som är 
allmänna inom denna kedja. En del är återförsäljare till flera olika leverantörer och ibland fick 
vi som svar av dessa butiker att de måste följa leverantörernas önskemål och inte själva ta 
beslut om till exempel reklamationer. Det uppgavs att varor i vissa fall skickas direkt vidare 
till den aktuella leverantören vilken sedan bestämmer hur situationen ska lösas. 
 
Vi refererar till den anställde som svarat på våra frågor som ”butiken” då svaren ses som 
representativt för butikerna och inte enskilda för den svarande.   
 

5.1.1 Resultat av undersökningen  
Undersökningen av butikerna i Karlstad gav inga muntra resultat. Det visade sig att det är 
ytterst få som faktiskt känner till hur lång reklamationstiden är och många vet överhuvudtaget 
inte innebörden av en reklamation. Flertalet tillfrågade kunde inte skilja på reklamation och 
garanti, flera blandade också ihop detta med öppet köp och bytesrätt. Ett väldigt litet antal 
kände till hur lång tid en konsument har på sig att reklamera en vara efter det att felet 
upptäckts.  
 
Det som många dock kunde svaret på var vad som menas med fel i en vara, det vill säga 
exempelvis produktionsfel/fabrikationsfel eller att varan inte stämmer överens med det som 
kunden förväntat sig vid köpet. Ganska många visste även att reklamationsrätten är samma för 
reavaror som för ordinarie varor.  
 
Det visade sig att många butiker inte har någon utbildning alls av personalen i 
konsumenträttsliga frågor vilket förstås kan vara en bidragande faktor till att många inte 
känner till gällande regler. När frågan om utbildning av personalen i konsumenträttsliga 
frågor ställdes, uppgav flertalet svarande att de önskar mer utbildning inom detta område. 
 
Många av de tillfrågade kände sig bekymrade och ängsliga över frågorna, och undrade om vi 
skulle redovisa vem som svarat vad. De uttryckte en rädsla över att chefen skulle bli förargad 
om de svarat fel. Samtidigt fanns också dem som gav ett väldigt självsäkert intryck som att de 
var säkra på att de svarat rätt, trots att svaret ibland var långt ifrån rätt. De flesta vi frågade var 
väldigt tillmötesgående och hjälpsamma och försökte få fram att kunden alltid har rätt och sa 
att reklamationer och ”sånt där” alltid brukar kunna lösas utan problem. Många uppgav också 
att de är mycket snällare och hjälpsammare än vad lagen säger. Detta samtidigt som de till 
synes inte känner till vad lagen säger, enligt svaren de gav oss. Ett flertal förstod inte alls 
frågorna och gav oss då svar som inte egentligen besvarade den fråga vi faktiskt ställde, se 
exempel på svar under varje fråga nedan. 
 
Först följer en sammanställning av resultatet på fråga 1-5 från undersökningen. Se utförligare 
sammanställning i bilaga 3. 
 
 
1. Hur lång är reklamationstiden för en vara?  
Rätt svar: Tre år (23§ 3st  KKL). 
 

• Bergvik: endast åtta av 33 butiker svarade rätt på denna fråga. Det är mindre än en 
fjärdedel eller 24,2 % av de svarande.  
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• Mitt i City: bara tre av 36 butiker kunde svaret på denna fråga, det vill säga 8,3 %. 

Bland dem som svarat fel uppgav åtta att reklamationstiden är två år. Denna tid gällde 
enligt Konsumentköplagen innan ändringen av reklamationstiden 1 april, 2005.  

 
Av de totalt elva butiker som kunde det korrekta svaret på denna fråga är fyra butiker i 
kategorin Kläder/Skor, fyra är teknikbutiker och tre butiker ingår i kategorin Spel/Sport. Fem 
av dem som svarade rätt är butikschefer och sex är anställda. 
 
Några exempel på de felaktiga svar som vi fick är:  
 
”Reklamationstiden är olika från gång till gång, vi har inga särskilda regler men inom en 
månad är i alla fall okej”  
 
”Jag har ingen aning om vad som gäller enligt lag men vi har egna regler här”  
 
”Så länge varan finns kvar i butiken har kunden rätt att reklamera”  
 
”Reklamationstiden är trettio dagar”  
 
”Så länge kunden har kvittot kvar” 
 
”Vi har ingen bestämd tid så vitt jag vet, vi är ganska snälla” 
 
”Vi har bytesrätt i fyra veckor” 
 
”Reklamationstiden är ganska lång, det är ju öppet köp i två veckor” 
 
”Vi har öppet köp i 30 dagar, då ska varan ligga kvar i kartongen och kvitto ska tas med” 
 
 
2. Hur lång tid har kunden på sig att reklamera en vara efter det att felet har upptäckts? 
Rätt svar: Inom skälig tid. Reklamation inom två månader från det att köparen upptäckt felet 
ska alltid anses ha lämnats i rätt tid (23§ 1 st KKL).  
 

• Bergvik: av de 33 deltagande butikerna kunde fyra svaret på denna fråga. Det är 
ungefär en åttondel eller 12,1 %. 

 
• Mitt i City: det var endast två av 36 butiker som angav skälig tid som svar på den här 

frågan, således 5,6 %. 
 
Totalt gav sex butiker rätt svar. Tre av butikerna som svarade rätt på denna fråga är 
teknikbutiker och en butik tillhör kategorin Spel/Sport. De två övriga med rätt svar är butiker i 
kategorin Kläder/Skor. Två av dem som svarade rätt är butikschefer och de övriga fyra är 
anställda.  
 
De flesta som angav fel svar på fråga två förstod inte att denna fråga skiljde sig från 
föregående fråga. Om konsumenten upptäcker ett fel en kort tid efter köpet har de inte tre år 
på sig att reklamera varan utan måste göra detta inom skälig tid. Svaret på denna fråga blev 
dock ofta att det är samma tid som reklamationstiden.  
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Exempel på erhållna svar: 
 
”Samma tid som reklamationstiden” 
 
”Så länge varan finns i butiken” 
 
”Vi har inga gränser, men ett halvår är väl rimligt”  
 
”Inom garantitiden” 
 
 
3. Hur lång är reklamationstiden för reavaror? 
Rätt svar: Samma reklamationstid som för ordinarie varor (tre år). Även om en vara har 
nedsatt pris betraktas den som en ny vara och det ska inte finnas några fel i denna. Detta 
förutsatt att fel inte angetts som grund för att varan är nedsatt i pris. 
 

• Bergvik: 19 av 33 butiker var medvetna om att reklamationstiden för realisationsvaror 
är densamma som för ordinarie varor. Detta är lite drygt hälften av de svarande, eller 
mer precist 57,6 %. 

 
• Mitt i City: så många som 27 av 36 butiker kände till svaret på denna fråga, alltså tre 

fjärdedelar eller 75 %. 
 
Sammanlagt 46 butiker svarade rätt på frågan. På denna fråga var det ingen speciell typ av 
butik eller butikschef/anställd som svarade rätt. Flertalet av dem som svarade rätt på denna 
fråga hade svarat fel på de föregående två frågorna, och var därmed likväl inte medvetna om 
den gällande reklamationstiden utan visste endast att tiden är densamma som för ordinarie 
varor. Flera påpekade här att samma regler inte gäller för realisationsvaror som för ordinarie 
varor vid öppet köp och byte, vilket tyder på att de inte vet vad reklamation innebär. Det fanns 
också de som uppgav att realisationsvaror inte tas emot vare sig på öppet köp eller vid 
reklamation.  
 
Några felaktiga svar vi fick på denna fråga var:  
 
”Samma som övriga varor, men exempelvis inte över två år. Man ser om varan är för 
gammal”  
 
”Vi har ingen bytesrätt eller öppet köp på reavaror” 
 
”Det finns ingen reklamationstid på reavaror” 
 
”Reavaror ska reklameras snabbare än andra varor” 
  
 
4. Vad räknas som fel i en vara? 
Rätt svar: När varan ej stämmer överens med avtalet i fråga om art, mängd, kvalitet, andra 
egenskaper och förpackning, om varan avviker från vad köparen kunnat förutsätta, när varan 
strider mot förbud enligt produktsäkerhet eller ej stämmer med marknadsföring etc. (16-19§§ 
KKL). Se även avsnitt om fel i vara ovan för utförligare information och fler exempel på fel. 
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• Bergvik: 31 av 33 butiker kunde räkna upp exempel på vad som är fel i en vara, 

närmare bestämt 93,9 %.  
 

• Mitt i City: 33 av 36 (91,7 %) butiker gav oss rätta svar på vad som räknas som fel i en 
vara. 

 
De flesta butiker kunde svaret på denna fråga, inga skillnader visades heller mellan svaren i 
de olika kategorierna av butiker. Många svarade fabrikationsfel och fel som kunden ej orsakat 
själv. Några exempel som uppgavs på vad som räknas som fel i en vara var dåliga sömmar, 
trasiga blixtlås, hål i kläder, feltryck i kläder, produkt som ej fungerar som den ska eller ej 
uppfyller vad kunden förväntat sig.   
 
Det var inte någon av butikerna som nämnde att fel i en vara också kan vara följden av 
felaktig marknadsföring eller en farlig vara som har säljförbud. Även om de hade rätt svar så 
kunde de inte räkna upp alla typer av fel som kan finnas hos en vara. 
 
 
5. Vilka möjligheter har kunden till hävning av ett köp? 
Rätt svar: Säljaren har alltid rätt att försöka laga varan först eller ge kunden en ny vara, 27§ 
1st KKL. Kunden bör dock påpeka om den inte vill godta en tredje lagning av samma vara 
och har då rätt att istället häva köpet.104

 
• Bergvik: Endast sex (18,1 %) butiker av de 33 deltagande svarade rätt på denna fråga.  

 
• Mitt i City: Här var det bara sju butiker av 36 som visste att de först har rätt att försöka 

laga en felaktig vara innan hävning blir aktuellt. Det är ca en femtedel eller 19,4 %.  
 
Enbart 13 butiker kunde det korrekta svaret. De som svarade rätt på frågan var sex butiker i 
kategorin Kläder/Skor, fem teknikbutiker, samt två butiker i kategorin Accessoarer. Två av 
dem som svarat rätt var butikschefer, de övriga anställda. Många butiker svarade på denna 
fråga att de ger kunden pengar tillbaka direkt, det vill säga häver köpet, om kunden så önskar. 
Detta visar på att de är snällare än vad lagen säger. 
 
Nedan följder några exempel på de svar vi fick på frågan om hävning:  
 
”Om någonting är trasigt får kunden pengarna tillbaka inom 30 dagar om de har kvitto” 
 
”Så länge de har kvitto kvar är det okej att häva ett köp” 
 
”Det beror på hur lång tid det har gått, det är svårare att häva om det har gått till exempel 
fyra veckor” 
 
”Om produkten är oanvänd får kunden häva direkt, eller om den inte fungerar” 
 
”Det beror på vilket märke det är, leverantören bestämmer vad som gäller” 
 

                                                 
104 Grobgeld, L. 2005 s. 79 
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”Inga problem. Så länge kunden har kvitto, förpackningen är obruten och varan inte är 
använd får kunden häva köpet inom fyra veckor” 
 
 
Denna tabell visar hur stor del av de svarande som svarade rätt på fråga 1-5.              
 

Köpcentrum 
Fråga Bergvik 

(33 butiker) 
Mitt i City 
(36 butiker) 

Totalt 
(69 butiker) 

1. Hur lång är reklamationstiden för en 
vara? 

24,2 % 
(8) 

8,3 % 
(3) 

15,9 % 
(11) 

2. Hur lång tid har kunden på sig att 
reklamera en vara efter att felet 
upptäckts? 

12,1 % 
(4) 

5,6 % 
(2) 

8,7 % 
(6) 

3. Hur lång är reklamationstiden för 
reavaror? 

57,6 % 
(19) 

75,0 % 
(27) 

66,7 % 
(46) 

4. Vad räknas som fel i en vara? 93,9 % 
(31) 

91,17 % 
(33) 

92,8 % 
(64) 

5. Vilka möjligheter har kunden till att 
häva ett köp? 

18,1 % 
(6) 

19,4 % 
(7) 

18,8 % 
(13) 

 Figur 1. Sammanställning fråga 1-5. 
 
 
Totalt fem butiker av de 69 som deltog i undersökningen uppgav korrekta svar på de fem 
första frågorna. Två butiker hade därtill fyra rätt av fem möjliga. Dessa totalt sju butiker är:  
 

• MQ, Bergvik 
• Expert, Bergvik 
• Teknikmagasinet, Bergvik 
• BR Leksaker, Bergvik 
• MQ, Mitt i City 
• Clas Ohlsson, Mitt i City 
• Expert, Mitt i City 

 
 

 27



Fråga 6-9 har inte ett visst bestämt rätt svar och butikerna gav ganska olika svar på dessa 
frågor. Svaren redovisas här gemensamt för Bergvik och Mitt i City då det inte förekom några 
direkta skillnader mellan svaren i de båda köpcentrumen. I bilaga 4 finns en tabell där 
utförligare sammanställning över fråga 6-9 kan ses. 
 
6. Hur ska en kund gå tillväga när denne vill reklamera en vara hos er? 
 

• Bergvik och Mitt i City: Svaren varierade en del men många angav att kunden skulle 
ta med varan till butiken och beskriva felet. En följdfråga blev ofta vad som gällde för 
kvitto. Det visade sig att ett jämt fördelat antal sa att kvitto var ett måste (34 butiker), 
respektive att det inte var något tvång att kunden hade med kvitto (35 butiker). De som 
inte hade kvitto som krav uppgav att de försökte hjälpa kunden så gott de kunde. Om 
de känner igen varan, att den fortfarande finns eller hade funnits med i sortimentet, så 
var det inget problem. Några butiker säljer varor med deras eget varumärke, märkt på 
produkten. Enligt dessa butiker är det lättare att ta emot en sådan vara utan kvitto. Ett 
fåtal sa att alla reklamationer skickas direkt till leverantören och att denne bestämmer 
hur situationen ska lösas. 

 
 
7. Vad har ni för regler för öppet köp? 
 

• Bergvik och Mitt i City: Trots att butikerna inte är tvungna att erbjuda sina kunder 
öppet köp erbjuder de allra flesta (62 butiker) någon form av öppet köp. Tidsperioden 
varierade dock mycket mellan butikerna, allt från tre dagar till ”obegränsat, så länge 
förpackningen är obruten och kunden har kvitto” som någon svarade. Den vanligaste 
tidsperioden var dock mellan en vecka och 30 dagar. Endast ett fåtal svarade att de 
inte erbjuder öppet köp. Dessa var en butik i kategorin Kläder/Skor som dock erbjuder 
bytesrätt vid överenskommelse, samt en stor andel av butikerna i kategorin 
Hälsa/Livsmedel där det uppgavs att avsaknaden av detta beror på att de säljer 
färskvaror. 

 
 
8. Vad har ni för regler för garanti? 
 

• Bergvik och Mitt i City: Även på denna fråga varierade svaren. Många av de 
tillfrågade förstod inte exakt vad som menades med garanti, detta gällde framför allt 
butiker i kategorin Kläder/Skor som ofta inte har några egna garantier. När vi förklarat 
för dem vad som menas med garanti sa de att garantier inte är särskilt vanligt i deras 
typ av butik, utan främst förekommer i butiker som säljer exempelvis TV, video och 
liknande produkter. Några butiker uppgav att de själva inte har garantier men att deras 
leverantörer erbjuder detta till kunderna. Många sa att de inte har någon direkt garanti 
men om en kund har ett klagomål på en vara försöker de alltid hjälpa till, ”det 
viktigaste är att kunden är nöjd när han går ut från butiken”. Totalt 16 butiker uppgav 
att de själva erbjuder någon slags garanti. Det var bara en butik i kategorin 
Kläder/Skor som själva har någon slags garanti. I kategorin Teknik erbjöd alla butiker 
garanti, vissa hade egna garantier och några uppgav att deras leverantörer erbjuder 
detta. Det var även några av butikerna i de övriga kategorierna som talade om att de 
lämnar egna garantier.  
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9. Hur utbildar ni er personal i konsumenträttsliga frågor? 
 

• Bergvik och Mitt i City: Endast tre av de 69 butiker som deltagit i vår undersökning 
uppgav att de har någon konkret utbildning för sin personal i konsumenträtt. Utöver 
dessa svarade åtta att de har generella utbildningar som även tar upp viss information 
om konsumenträtt. Totalt har elva av butikerna i undersökningen någon slags 
utbildning i konsumenträtt. Många butiker har pärmar eller annan information i 
butiken som de anställda själva ansvarar för att studera och känna till. I åtskilliga 
butiker fick vi svaret att den anställde lär sig efter hand under arbetets gång. Flera av 
butikerna i Mitt i City sa även att de inte har hunnit med att utbilda personalen ännu då 
de inte haft öppet under så lång tid, men att de planerar att göra det så småningom. 
Vissa butiker informerade oss om att de har en reklamationsansvarig till vilken alla 
reklamationer hänvisas. 

 
Följande citat är några av de svar vi fick när vi frågade om butikerna har någon form av 
konsumenträttslig utbildning: 
 
”Vi har ingen direkt utbildning, det är chefens ansvar... men han vet nog inte så mycket 
själv” 
 
”De anställda får ta reda på det själva, det finns ingen utbildning” 
 
”Vi har konsumentköplagens häfte i butiken som de anställda ska läsa” 
 
”Vi försöker vara mer tillmötesgående än vad lagen säger” 
 
”Vi har inte så mycket utbildning men någon information har vi väl fått” 
 
”Vi har en tjej som är reklamationsansvarig och sköter allt sånt” 
 
”Alla anställda får två timmars utbildning om konsumentköplagen, vi har även en särskild 
kundpolicy och alla heltidsanställda får två veckors utbildning som bland annat berör 
konsumenträtt” 
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Tabellen nedan visar en sammanställning över fråga 6-9. Frågorna i tabellen nedan är något 
modifierade för att bättre belysa de procentangivelser som ses. De korrekta frågeställningarna 
som använts i undersökningen kan ses i bilaga 1. I tabellen, fråga sex visas hur stor andel av 
de svarande som uppgett att kvitto är ett måste vid reklamation. Fråga sju visar hur stor andel 
av butikerna som erbjuder någon form av öppet köp. Fråga åtta visar hur många butiker som 
själva lämnar några garantier, och på fråga nio urskiljs hur många butiker som har någon 
konkret utbildning i konsumenträtt. En utförligare tabell för varje butiks svar finns i bilaga 4. 
 

Köpcentrum 
Fråga Bergvik 

(33 butiker) 
Mitt i City 
(36 butiker) 

Totalt 
(69 butiker) 

6. Hur ska en kund gå tillväga om 
denne vill reklamera en vara hos er? 

57,6 % 
(19) 

41,7 % 
(15) 

49,3 % 
(34) 

7. Erbjuder ni öppet köp? 93,9 % 
(31) 

86,1 % 
(31) 

89,9 % 
(62) 

8. Har ni för regler för garanti? 21,2 % 
(7) 

25,0 % 
(9) 

23,2 % 
(16) 

9. Utbildar ni er personal i 
konsumenträttsliga frågor? 

3,0 % 
(1) 

5,6 % 
(2) 

4,3 % 
(3) 

Figur 2. Sammanställning fråga 6-9. 
 

5.1.2 Samband mellan utbildning och kunskap 
Totalt har elva butiker någon typ av utbildning i konsumenträtt, antingen en generell 
utbildning där konsumenträtt ingår eller en utbildning särskilt i konsumenträtt. Elva butiker 
hade rätt på första frågan om hur lång reklamationstiden är. Av de elva har fem butiker någon 
form av utbildning där konsumenträtt behandlas, de resterande sex kunde svaret trots att de 
inte har någon utbildning. Det var även sex butiker som uppgav att de har utbildning av 
personalen och kunde trots detta ändå inte det korrekta svaret på frågan. 
 
På fråga två hade totalt sex butiker rätt svar, och av dem hade fyra någon slags utbildning, de 
två övriga som svarade rätt uppgav att de ej utbildade de anställda i dessa frågor. Sju butiker 
som uppgav att de har utbildning svarade trots detta fel på frågan. 
 
Tredje frågan om reavaror och reklamation hade 46 butiker rätt svar på, varav tio uppgav att 
de har utbildning. En av de butiker som har utbildning svarade fel på frågan. 36 butiker som 
inte har någon utbildning kunde ändå svaret på frågan. 
 
Fråga fyra behandlar vad som räknas som fel i en vara. 64 butiker kunde det rätta svaret på 
denna fråga, varav tio av dessa har någon form av utbildning. En av dem som har utbildning 
svarade fel och de övriga 54 svarade rätt utan att ha någon utbildning. 
 
Den femte frågan som handlar om hävning av köp kunde totalt 13 butiker det korrekta svaret 
på. Fem av dessa har utbildning, åtta butiker svarade rätt trots att de inte har utbildning. Sex 
butiker som har utbildning svarade fel på frågan. 
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Sju av de 69 butiker som deltog i undersökningen hade alla rätt eller fyra av fem rätt på de 
första fem frågorna. Av de sju har fem butiker utbildning och två butiker har ingen utbildning 
i konsumenträtt.  
 
Tabellen nedan visar hur stor andel av butikerna som har någon form av utbildning och har 
svarat rätt respektive fel samt hur stor andel av dem som ej har utbildning som har svarat rätt 
respektive fel.  
 

Har utbildning 
(11butiker) 

Har ej utbildning 
(58butiker) Fråga 

Rätt Fel Rätt Fel 

1. Hur lång är reklamationstiden 
för en vara? 

45,5% 
(5) 

54,5% 
(6) 

10,3% 
(6) 

89,7% 
(52) 

2. Hur lång tid har kunden på sig 
att reklamera en vara efter att 
felet upptäckts? 

36,4% 
(4) 

63,6% 
(7) 

3,4% 
(2) 

96,6% 
(56) 

3. Hur lång är reklamationstiden 
för reavaror? 

90,9% 
(10) 

9,1% 
(1) 

62,1% 
(36) 

37,9 
(22) 

4. Vad räknas som fel i en vara? 90,9% 
(10) 

9,1% 
(1) 

93,1% 
(54) 

6,9% 
(4) 

5. Vilka möjligheter har kunden 
till att häva ett köp? 

45,5% 
(5) 

54,5% 
(6) 

 

13,8% 
(8) 

86,2% 
(50) 

       Figur 3. Sammanställning sambandet mellan utbildning och kunskap. 
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6 ANALYS 
Här ställer vi teorin emot empirin och presenterar en analytisk diskussion om eventuella 
skillnader och oklarheter dessa två emellan.  
 

6.1 Konsumentköplagen  
Motivet till uppkomsten av KKL var att ge konsumenter ett grundläggande skydd vid köp för 
privat bruk och därmed ett visst skydd gentemot näringsidkare och andra aktörer i säljleden. 
Med bakgrund av de bristfälliga kunskaperna handlarna i Karlstad har enligt vår 
undersökning, kan en tanke vara att syftet med lagen inte helt infriats. Exempelvis uppgav 
flera butiker att de är snällare än var lagen säger men då de inte känner till vad som står i 
lagen kanske konsumentens rättigheter inte uppfylls utan denne får måhända istället sämre 
villkor än vad lagen säger. Några butiker sa även att de inte känner till lagen, utan har istället 
egna regler för reklamationer och liknande situationer. En konsument som själv känner till 
lagen kan påpeka för butiken vad denne har rätt till när en vara är beskaffad med ett fel. 
Eventuellt kan dock konsumenten bli osäker på sin sak om butiken är bestämd och hävdar att 
det är andra regler som gäller. Känner butikerna istället till vad som står i lagen så kan de 
redan från första början följa dessa regler och minska risken för att bli anmälda till ARN av 
missnöjda konsumenter. Detta skulle kunna spara både tid och pengar för båda parter.  
 

6.1.1 Reklamation 
Reklamationstiden för en vara förlängdes i april 2005 från två år till tre år, detta för att utöka 
konsumenternas skydd. Trots att det gått över 1,5 år sedan lagändringen kände endast ett fåtal 
butiker i vår undersökning till den nuvarande gällande reklamationstiden. Det var totalt endast 
elva av 69 butiker som uppfattat att reklamationstiden för en vara är tre år. 
 
Mer än hälften av butikerna i kategorin Teknik känner till reklamationstiden för en vara. Detta 
kan möjligen bero på att den typ av varor de säljer kan ha fel som inte upptäcks förrän en 
längre tid efter köpet. Med exempelvis kläder är det lättare att upptäcka ett fel redan vid 
köpetillfället eller efter en kort tids användning. Detta kan tänkas vara förklaringen till att 
endast fyra butiker i kategorin Kläder/Skor kan svaret på frågan, och många av butikerna i 
denna kategori uppgav att reklamationer inte är särskilt vanligt hos dem. Även i de andra 
kategorierna var det få eller ingen butik som svarade rätt på frågan om hur lång 
reklamationstiden är.  
 
Det var en liten skillnad i kunskaperna på frågan om reklamationstiden för en vara mellan de 
två köpcentrumen. I Bergviks köpcentrum kunde åtta butiker svaret på denna fråga medan 
endast tre butiker i Mitt i City gallerian svarade rätt på frågan. Enligt flera av butikerna i Mitt 
i City berodde deras okunskaper på att de inte hunnit få utbildning ännu då de öppnat 
gallerian ca två månader tidigare. En orsak till att fler butiker i Bergvik känner till 
reklamationstiden kan vara att de har haft öppet en lång tid och förmodligen stött på fler 
reklamationer vilket möjligtvis motiverat dem att då skaffa kunskap om gällande rätt. Å andra 
sidan kan tyckas att ett nytt köpcentrum som Mitt i City borde vara angelägna om att redan 
från början se till att vara uppdaterad i kunskaperna om gällande rätt. Överlag var det 
förvånansvärt få butiker som kände till reklamationstiden.  
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På frågan om hur lång tid en kund har på sig att reklamera en vara efter att felet upptäckts var 
det endast sex av 69 butiker som svarade rätt. Samtliga av dessa hade även svarat rätt på 
föregående fråga om hur lång reklamationstiden är. Ingen butik som svarat fel på första frågan 
om reklamationstid kunde svaret på den andra frågan. Många av butikerna som inte kunde 
svaret på denna fråga förstod inte att det var någon skillnad på denna fråga i förhållande till 
föregående fråga. Vissa butiker gav oss ett felaktigt svar direkt, medan andra frågade vad vi 
menade med denna fråga. För att undvika missförstånd förklarade vi då för dessa butiker vad 
innebörden av frågan var, men kunde då fortfarande inte besvara frågan korrekt. Anledningen 
till att många inte förstod denna fråga och blandade ihop den med reklamationstiden kan bero 
på deras bristande kunskaper om reklamation i allmänhet.  
 
Så många som två av tre butiker i undersökningen kände till att realisationsvaror ska 
behandlas lika som ordinarie varor vid en reklamation. Trots detta hade flertalet av dessa 
butiker svarat fel på frågan om reklamationstid och kände alltså inte till att det är tre års 
reklamationstid på en vara. Det förekom missförstånd även på denna fråga då vissa butiker 
svarade att de inte har öppet köp på realisationsvaror, vilket förmodligen kan bero på att de 
inte vet vad reklamation innebär.  
 
ARN har i ett ärende angående öppet köp kontra reklamation påpekat att det är viktigt att en 
säljare känner till vad det är för skillnad mellan de olika reglerna för öppet köp, köprätt och 
försäkringar. Det är uppenbart av vår undersökning att så inte är fallet bland butikerna i 
Bergviks köpcentrum och Mitt i City. Då de flesta butikerna uppgett att kunden alltid har rätt 
och att det viktigaste är att göra kunden nöjd är det obegripligt varför de inte engagerar sig i 
att faktiskt känna till vilka regler som gäller vid vilka situationer för att på bästa sätt kunna 
hjälpa kunderna. 
 

6.1.2 Garanti 
Garanti ska inte förväxlas med reklamation, utan är något som säljaren eller leverantören själv 
bestämmer om de vill erbjuda sina kunder. Garanti kan vara ett sätt ge en kund en extra 
trygghet exempelvis vid köp av dyra varor. Om butiken inte erbjuder garanti på varor, om 
deras konkurrenter gör det, blir det till en konkurrensnackdel för butiken i fråga. I vår 
undersökning var det endast 16 av 69 butiker som hade någon slags garanti. Nästan inga 
klädbutiker som vi undersökt har någon garanti. Vid köp av dyrare varor, exempelvis tekniska 
produkter, kan antas att kunden förväntar sig att dessa ska hålla ett antal år trots daglig 
användning. Kläder och skor å andra sidan används varje dag och slits på ett annat sätt, och 
kan inte förväntas hålla lika länge. Det faktum att ett flertal butiker sa att det viktigaste är att 
kunden är nöjd och att de alltid försöker hjälpa till om en kund har klagomål visar ändå på att 
butikerna är serviceinriktade trots avsaknad av garantier.  
 

6.1.3 Fel på en vara 
Fler än nio av tio butiker kunde uppge exempel på fel i en vara. En anledning till att butikerna 
känner till olika slags fel är möjligtvis att de stött på situationer när kunder reklamerat, och då 
måste känna till vad som är fel för att kunna ta ställning till en reklamation. Om de inte visste 
vad som är fel i en vara så skulle de kunna reklamera allt, även fel som kunden själv orsakat. 
Detta skulle kunna leda till att kunder missbrukar reklamationsrätten och butikerna förlorar 
stora summor pengar. Ingen butik nämnde dock alla typer av fel som finns. Butikerna nämnde 
endast fel som är vanliga hos dem i just deras butik. Detta kan bero på att exempelvis varor 
som är felaktiga i lagens mening på grund av att de sålts trots säljförbud inte är så vanligt 
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förekommande. De kan också ha varit så att de tolkat frågan som att vi menade endast fysiska 
fel och därför inte nämnde missvisande marknadsföring. Med bakgrund i de kunskaper de 
hade överlag om reklamationer är en reflektion ändå att de inte känner till att en vara kan vara 
felaktig även med hänseende på marknadsföring och säljförbud. 
 
13 av de 69 butikerna i vår undersökning uppgav att de först har rätt att laga en vara innan 
kunden kan häva ett köp på grund av fel. Många uppgav att de häver ett köp direkt om kunden 
vill det, utan att först laga eller ge ny vara. Detta behöver inte ses som ett felaktigt svar på 
frågan om vilka möjligheter kunden har till hävning då de butiker som svarat detta ger kunden 
större möjligheter än vad lagen säger. Det vi ville ha som svar på denna fråga var att säljaren 
har rätt att laga en vara innan kunden kan häva ett köp, men med tanke på de svar vi fick så 
kan frågan ha varit felformulerad. Vi ville veta om butikerna känner till att de har rätt att laga 
en vara först, men det var inte de svaren vi fick. Svaren visar ändå på att butikernas villkor är 
till fördel för konsumenterna.  
 
När vi frågade butikerna om hur en konsument ska gå tillväga när denne vill reklamera en 
vara så svarade drygt hälften av butikerna att det inte var nödvändigt med kvitto. Det kan 
ifrågasättas om det verkligen är så vid en faktisk reklamation. Det kan vara svårt för kunden 
att utan kvitto bevisa när denne köpt varan och till vilket pris, vilket också några butiker 
påpekade. Det kan också vara svårt för en kund att bevisa att varan är köpt i just den butiken 
där de reklamerar varan eftersom många varor och märken säljs i flera butiker. 
 

6.1.4 Öppet köp 
Öppet köp är ett frivilligt åtagande från butikerna och kan förenas med särskilda villkor, 
exempelvis kan en butik kräva att en vara som ska lämnas tillbaka på öppet köp lämnas i 
obruten originalförpackning och med kvitto. Att erbjuda öppet köp kan ses som en 
konkurrensåtgärd eller som ökad service till kunderna. Öppet köp är till för att en kund ska 
kunna lämna tillbaka en vara som denne har ångrat eller inte är nöjd med och ska inte 
förväxlas med reklamation som blir aktuellt när det är fel i en vara. 
 
Trots att öppet köp är frivilligt att erbjuda, uppgav ändå majoriteten av butikerna att de har 
öppet köp på sina varor. Detta kan ses som ett sätt att konkurrera butikerna emellan. 
Tidsperioden för öppet köp varierade ganska mycket mellan butikerna, de som erbjuder en 
längre tids öppet köp kan ses som mer förmånliga än de som erbjuder en kortare tidsperiod. 
De butiker som har ett fåtal dagars öppet köp kanske har anledning att vara misstänksamma 
mot konsumenter och är rädda för att någon utnyttjar deras givmildhet till exempel genom att 
använda plagget en tid och sedan lämna tillbaka det. En del butiker kan tänkas anse sig sälja 
endast modevaror som inte har så lång livslängd och det kan vara en anledning till att de inte 
kan erbjuda öppet köp under en längre tid. Detta beroende på att en vara som lämnas tillbaka 
på öppet köp efter en längre tid då kan ha blivit omodern. 
 
De butiker som inte erbjuder något öppet köp var framför allt butiker i kategorin 
Hälsa/Livsmedel. En naturlig orsak till detta är att det inte är möjligt att komma tillbaka med 
exempelvis en färskvara efter en vecka och säga att man ångrat köpet och vill byta mot en 
annan vara, vilket å andra sidan i allmänhet inte är något problem med ett klädesplagg eller 
liknande varor. 
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6.2 Utbildning av personal i konsumenträttsliga frågor 
Svensk handel är en organisation som erbjuder utbildningar i konsumenträtt mot en kostnad. 
Det finns även lathundar med konsumenträttsliga regler att hämta på deras hemsida. I 
Karlstad kan butiker vid förfrågan hos Konsumentvägledningen vid Rådrummet också få ett 
kostnadsfritt informationsmöte för sin personal. Trots att dessa möjligheter till utbildning 
finns så har endast tre av de 69 butikerna i vår undersökning uppgett att de har någon konkret 
utbildning i konsumenträttsliga frågor. Anledningen till att butikerna inte utnyttjar de 
möjligheter som finns kan vara att de inte känner till vilka utbildningar som finns. Det kan å 
andra sidan också bero på att de inte prioriterar utbildningar av detta slag, utan istället inriktar 
sig på säljutbildningar och andra utbildningar. Detta begrundande då flera butiker i vår 
undersökning uppgav att de har utbildningar för personalen inom olika områden men i princip 
ingen i konsumenträtt.    
 
Det finns inget tydligt samband mellan utbildning av butikspersonalen och kunskap om 
reklamation. Nästan hälften av dem som hade någon form av utbildning där konsumenträtt 
ingår svarade rätt på fyra eller fem av fem frågor. Å andra sidan kunde resterande butiker som 
fått utbildning inte svara rätt på frågorna och många av dem som inte har någon utbildning 
hade ändå rätt svar på ett flertal frågor. En anledning till att vissa butiker inte kan svara trots 
att de har utbildning kan vara att den utbildning de får, inte tar upp väsentliga lagar och regler. 
En annan anledning kan vara att den som svarade på frågan om personalen utbildas i 
konsumenträtt inte riktigt visste vad konsumenträtt innebär utan trodde att det mest handlar 
om öppet köp och liknande, och inte om reklamation. Det var uppenbart att många som vi 
frågade inte förstod vad ”att reklamera en vara” innebär utan trodde att det rörde sig om att 
lämna tillbaka en vara på öppet köp eller liknande. Detta visar på stora okunskaper inom 
dessa områden. 
 
Att det inte var så stor skillnad mellan de butiker som har utbildning och de som inte har 
utbildning och deras förmåga att svara rätt på frågorna kan bero på att de som uppgav att de 
inte hade någon utbildning istället får information någon gång ibland på morgonmöten. I 
annat fall kanske de har konsumentköplagen eller information om lagar och regler tillgängligt 
i butiken. 
 
En reflektion över varför majoriteten av butikerna inte har utbildning i konsumenträtt för sin 
personal kan vara att de är för inriktade på att kunden alltid har rätt och att kunden alltid ska 
vara nöjd, detta så att de glömmer att det faktiskt finns en lag att följa. Om de inte känner till 
lagen kan de inte heller vara säkra på att de faktiskt ger kunderna bättre villkor än vad lagen 
säger även om de själva tror att de gör det. Om lagar och regler finns tillgängliga i butiken för 
de anställda att läsa och ta hjälp av kanske de tycker att det räcker som kunskap i ämnet. 
Några kanske också anser att om en i personalen har djupgående kunskap om exempelvis 
reklamationer så är det tillräckligt för att hjälpa kunderna och göra dem nöjda. Det kan också 
vara så att de tycker att de anställda lär sig det som är nödvändigt att kunna vartefter 
anställningen fortgår. När det kommer in en kund som vill reklamera en vara ser de hur det 
går till i praktiken när deras kollegor behandlar ärendet istället för att läsa om det och få 
teoretisk kunskap. 
 

6.3 Två av tre missade reklamationen 
Resultatet av undersökningen som gjordes utanför Göteborg, angående handlarnas kunskaper 
om reklamation, var överraskande lågt. Där kände endast en av tre till att reklamationstiden är 
tre år. I vår undersökning av Bergviks köpcentrum och Mitt i City var resultatet ännu sämre; 
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endast elva av 69 butiker kände till gällande reklamationstid. Både i undersökningen utanför 
Göteborg och i vår undersökning hade butikerna allt sämre kunskaper om hur lång tid en kund 
har på sig att reklamera efter det att ett fel har upptäckts. Även på frågan om reavaror ska 
behandlas på samma sätt som ordinarie varor vid en reklamation blev resultaten liknande i de 
båda undersökningarna, men med en stor andel som faktiskt kände till att villkoren är samma 
för reavaror. Något som butikerna i båda undersökningarna var noga med att framhäva var att 
de trots okunskaper ändå värnar om kunderna och gör det mesta för att få nöjda kunder. 
 
VD:n för Köpmannaförbundet i Göteborg påpekade i GP:s artikel om deras undersökning att 
seriösa köpmän bör känna till aktuell lagstiftning. Han framhöll även att de flesta är seriösa 
och försöker uppdatera personalen i lagregler, men att många kanske prioriterar fel saker. Så 
kan vara fallet även i butikerna i Karlstad.   
 

6.3.1 Reklamationskunskaper bland handlarna i Arvika och Hagfors 
Efter undersökningen som genomfördes utanför Göteborg publicerats har liknande 
undersökningar som baseras på denna även utförts i Arvika och Hagfors i Värmland. Även 
dessa resultat blev förvånansvärda då få känner till gällande regler. Resultaten i dessa 
undersökningar skiljer sig inte särskilt mycket från de i vår undersökning, kunskaperna 
överlag i Värmland verkar vara mycket bristfälliga. 
 
Det är följaktligen ingen större skillnad mellan de undersökningar som har gjorts på området, 
vilket kan tyda på att kunskaperna över lag är bristfälliga. Butikerna fokuserar sannolikt inte 
på lagen. 
 

6.4 Konsumenträttsliga problem vid köp av begagnade bilar 
En uppsats som syftade till att underlätta arbetet för konsumentvägledare och konsumenter 
inom området begagnade bilar skrevs under hösten 2004 vid Karlstad universitet. Detta 
ämnesområde anges vara ett problem som orsakat många anmälningar till 
konsumentvägledare i Sverige. 
 
I den ovan nämnda uppsatsen tas reklamationsregler och andra rättsliga regler upp som kan 
vara till hjälp när problem uppstår efter ett köp av en begagnad bil. Några exempel på 
problem som kan uppstå vid dessa köp anges. Författaren skriver bland annat om att 
begagnade bilar som saluförs genom MRF-anslutna bilhandlare ska varudeklareras. Detta för 
att konsumenten ska kunna se information om bilens kondition och egenskaper vid köpet. I 
förhållande till vår uppsats kan en liknelse dras till reavaror som är nedsatta på grund av 
defekt. Är exempelvis ett klädesplagg nedsatt på grund av en defekt ska denna anges och 
uppstår senare annat fel i varan ska varan ändå kunna reklameras utan att säljaren 
bortförklarar det med att det är en reavara och att denna inte kan reklameras. 
 
Författaren tar i sin uppsats upp problemet att säljare utan behörighet skriver på köpeavtal, 
och vad detta kan orsaka för konsumenten. Dock har ARN slagit fast i ett liknande fall att det 
inte ska finnas anledning för en konsument att ifrågasätta en säljares behörighet. Problem som 
orsakas av att en anställd i en butik inte känner till gällande regler ska inte heller behöva ställa 
till problem för konsumenter i andra branscher. Det finns anledning för en konsument att anta 
att alla anställda i butiker har tillräckliga kunskaper om exempelvis reklamationsregler och 
liknande. I uppsatsen om begagnade bilar påvisas problemet som kan uppstå när konsumenter 
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och säljare med bristfälliga kunskaper skriver på avtal utan att egentligen förstå vilka 
konsekvenser det medför.  
 
Ett förslag uppsatsens författare ger konsumenter vid köp av begagnade bilar är att de alltid 
ska handla hos MRF-anslutna bilhandlare för att slippa stöta på oseriösa försäljare. Detta kan 
likställas med att butiker som är medlemmar i Svensk handel har åtagit sig att följa 
branschens regler och konsumenter får då en försäkran om att de faktiskt får de rättigheter de 
har rätt till vid en eventuell tvist med dessa butiker. I uppsatsen påpekas också att det är 
viktigt att alltid få ett skriftligt bevis på allting, och även då många av butikerna i vår 
undersökning har påtalat att kvitto inte är nödvändigt vid en reklamation så kan det vara till 
fördel för konsumenten om denne faktiskt sparat kvitto så inga problem om bevisfrågor 
uppstår vid en sådan situation. En annan kommentar författaren anger är att konsumenten 
alltid ska kontakta bilfirman omedelbart om bilen ej fungerar. Detta gäller även för andra 
varor, det vill säga att reklamation ska ske inom skälig tid efter det att felet upptäcks, helst 
inom två månader. 
 

6.5 Tilläggsförsäkringar 
I en uppsats om tilläggsförsäkringar som skrivits av två studenter vid Karlstad universitet år 
2002 gjordes en undersökning av villkoren i försäkringar i de olika elektronikkedjorna. 
Försäkringarna ställdes i förhållande till det som faktiskt täcks enbart av en hemförsäkring 
eller drulleförsäkring. De varor som undersöktes var kyl/frys, TV/radio och mobiltelefoner.  
 
Uppsatsen visade på att tilläggsförsäkringar ofta är en onödig utgift och att det som täcks 
genom en hemförsäkring eller drulleförsäkring ofta är minst lika bra eller bättre. Med tanke på 
att många elektronikkedjor trots detta försöker sälja tilläggsförsäkringar till konsumenter kan 
tyda på okunskaper inom dessa områden eller att de helt enkelt bara vill ”lura på” människor 
en onödig utgift bara för att tjäna pengar. Även i denna, liksom i andra undersökningar samt 
vår egen, finns tendenser som pekar på bristfälliga kunskaper bland personal i dess egna 
branscher.  
 

6.6 Övriga reflektioner 
Svaren vi fick i vår undersökning kan ha blivit annorlunda beroende på vem i butiken som 
svarade på våra frågor, en annan person kanske hade svarat på annat sätt. Om den vi pratade 
med svarade fel kan annan personal ändå ha kunnat det rätta svaret. En del av dem vi pratade 
med sa att de själva inte kunde eller ville svara på frågorna och hänvisade till butikschef eller 
annan personal när de fick höra första frågan eller fick veta vilken typ av frågor det handlade 
om. Även om vi fick rätt eller fel svar från den vi pratade med i en butik betyder inte det att 
alla anställda i butiken har samma kunskaper. 
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7 SLUTSATSER OCH EGNA KOMMENTARER 
I detta kapitel redovisar vi våra egna slutsatser i enlighet med resultaten vi fått från 
undersökningen. 
 
Konsumentköplagens syfte att ge konsumenter ett minimiskydd är gott, men för att syftet ska 
uppnås måste butikerna känna till gällande rätt. 
 
Det största problemet vi upptäckt genom att undersöka detta ämne är de okunskaper som 
faktiskt verkar finnas inom flera olika branscher.  
 
Vi anser att de som arbetar i butikerna ska känna till gällande regler för reklamation och övrig 
konsumenträtt. Det borde finnas ett krav på detta. Om det är så som många butiker uppgett, att 
de alltid vill ha nöjda kunder, borde de ta ansvar för att ha kunskaper inom dessa områden 
samt att uppdatera sin kunskap med jämna mellanrum. Största ansvaret bör ligga på 
butikscheferna att informera och utbilda de anställda i gällande regler och se till att kunden 
alltid kan få hjälp av personal som besitter denna kunskap.  
 
Några butiker uppgav att de har en särskild person som är ansvarig för reklamationer, och att 
endast denne känner till reglerna. Enligt vår åsikt kan detta inte vara till konsumentens fördel. 
Ska en konsument behöva vänta tills den ansvarige är på plats, eller endast reklamera på tider 
då den ansvarige finns närvarande? Om inte alla anställda kan behandla reklamationer bör det 
åtminstone finnas ett flertal personer som är kompetenta att behandla en reklamation så att det 
alltid finns någon tillgänglig i butiken som kan hjälpa kunder i dessa situationer.  
 
Resultaten på frågorna i undersökningen var i allmänhet långt under förväntan. Det mest 
häpnadsväckande var att en stor del av de tillfrågade inte ens förstod frågorna och inte hade 
en aning om vad en reklamation innebär utan förväxlade det med öppet köp, och några 
uppgav att en vara som ska reklameras ska vara oanvänd och ligga i obruten förpackning. 
    
De butiker som inte svarat att de har rätt att laga en vara först innan hävning, utan uppgav att 
de häver direkt behöver inte endast framställas som snälla och hjälpsamma mot konsumenten. 
Dessa butiker känner faktiskt inte till vad de har rätt till, eller vad konsumenten har rätt till. 
Att vara hjälpsam skulle istället kunna förklaras genom att vara påläst på gällande regler och 
faktiskt känna till vad kunderna har rätt till.  
 
Svaren på våra frågor skulle ha kunnat bli annorlunda om vi frågat en annan person. Ändå kan 
vi anta att vi skulle få ett liknande resultat om vi gjorde undersökningen åter igen. Vi anser att 
den som svarade på frågorna måste kunna ses som en representant för sin arbetsplats och 
skillnaderna i kunskaperna de anställda emellan torde inte skilja sig markant.  
 
En intressant undersökning att göra skulle vara att försöka reklamera varor utan kvitto i 
butikerna som deltagit i denna undersökning. Detta för att se om det verkligen är så lätt som 
de påstår. I praktiken kan dock en sådan undersökning vara svår att genomföra då mycket 
pengar måste läggas ut och det inte är säkert att dessa återfås. Sannolikheten är heller inte 
särskilt stor att den varan som köpts kommer att ha ett fel.  
 
Ytterligare en intressant undersökning att utföra skulle vara ta reda på konsumenternas 
kunskaper om konsumenträtt och reklamation. Detta för att kunna jämföra likheter och 
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skillnader mellan säljarnas kunskaper och konsumenternas egna kunskaper om lagar och 
regler.  
 
Det kan även vara intressant att undersöka hur många reklamationer som faktiskt förekommer 
i verkligheten. Det skulle även vara intressant att veta hur många reklamationer som inte görs 
för att konsumenten inte känner sig tillräckligt säker på sina rättigheter. 
 
För att lagens syfte ska komma till sin rätt; att konsumenten ska får ett utökat skydd, krävs det 
att alla i säljledet känner till vad lagen säger och tillämpar reglerna på rätt sätt. Även 
konsumenterna själva bör känna till sina rättigheter så att de kan hävda sin rätt och inte blint 
lita på vad säljaren säger. Som konsument är det annars lätt att känna sig underlägsen säljaren 
som kanske antas kunna lagar och regler på grund av sitt arbete. Med tanke på resultatet i 
denna undersökning är vår uppmaning till konsumenterna att själva informera sig om vad som 
gäller.  
 

7.1 Förslag på åtgärder för att öka kunskaperna i konsumenträtt 
bland butikerna: 

 
Svensk handel eller annan branschorganisation skulle kunna: 
 
• informera mer tydligt för butikerna att utbildningar finns tillgängliga. 
• skicka ut en lathund till alla medlemsbutiker och uppmuntra dem till att samtliga 

anställda ska känna till vad lagen säger då detta är av stor vikt ur konsumentsynpunkt.  
• certifiera butiker där samtliga anställda genomgått en utbildning samt ett prov som 

visar deras kunskaper i konsumenträtt. Detta skulle kunna bli ett incitament för 
butikerna till att besitta dessa kunskaper. Testet behöver inte alls vara komplicerat 
eller tidskrävande, det är inte några djupa kunskaper som krävs. 

 

7.2 Förslag på åtgärder som butikerna själva kan tillta för att öka 
kunskaperna i konsumenträtt: 

 
• Utse en ansvarig som skaffar sig kunskap om vad som sker inom konsumenträttens 

område och som har ett ansvar att vidare informera sina kolleger om vad som gäller. 
• Lagen eller en lathund från Svensk handel bör finnas lättillgänglig och synlig i varje 

butik så att både konsumenter och näringsidkare kan ta hjälp av den och se vad som 
gäller direkt när en oenighet uppstår.  

• Arkivera butikens reklamationer så att det lätt går att gå tillbaka och titta på hur man 
behandlat liknande reklamationer tidigare. Detta för att behandla liknande 
reklamationer enligt tidigare sätt eller informera sig om vad man gjort fel vid liknande 
tidigare situationer för att bättre hantera en nyuppkommen reklamation. 

• Ta upp på möten hur den senaste reklamationen i butiken har behandlats och diskutera 
hur den gått till; om allt gått rätt till eller inte. Skulle någonting kunna göras bättre? 
Har lagen följts?  

• Simulera verkliga reklamationssituationer på exempelvis möten, där var och en får ta 
ställning till hur en fråga ska behandlas.  
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Bilaga 1 
 
Frågor till undersökning 
 
 
1. Hur lång är reklamationstiden på en vara? 
 
2. Hur lång tid har kunden på sig att reklamera en vara efter att felet har upptäckts? 
 
3. Hur lång är reklamationstiden för reavaror? 
 
4. Vad räknas som fel i en vara? 
 
5. Vilka möjligheter har kunden till hävning av ett köp? 
 
6. Hur ska en kund gå till väga om han/hon vill reklamera en vara hos er? 
 
7. Vad har ni för regler för öppet köp? 
 
8. Vad har ni för regler för garanti? 
 
9. Hur utbildar ni er personal i konsumenträttsliga frågor? 
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Bilaga 2 
 
Butiker som deltagit i undersökningen 
 
Bergvik (33st)   Mitt i City (36st) 
Systembolaget   MQ 
OBS! Bergvik (inkl Spelbutik och Tidningar) Team Sportia 
Hälsokraft    Expert 
Teknikmagasinet   Panduro Hobby 
Apoteket    Kjell & Co 
FBK Shoppen   Game 
Smycka    Teknikmagasinet 
KappAhl    Gina Tricot 
Glitter    Scorett 
Stadium    Esprit  
Vero Moda    She Shop 
MQ    Väskshopen 
Gallerix    Akademibokhandeln 
H&M    Claes Ohlsson 
Affection Kosmetik   Make up store 
EB Games    Affection Kosmetik 
Domus Optik    Life 
Gina Tricot    Hildurs Smycken 
Polarn & Pyret   Flash 
Joy    Rebel (RBL) 
Dressman    Bertoni 
Carlings    Change 
Jack & Jones    Carlings 
JC    B-young 
Intersport    Monki 
Mansion Kök & Present   Guldfynd/I.me.my 
Hemtex    Boomerang 
Bergqvist skor/Eccoshop   Indiska 
Scorett    Vila 
BR leksaker    Bianco Footwear 
Expert    Manison Kök & Present 
Väskshopen    Dimoda 
Maxi ICA Stormarknad (inkl Spelhörnan) Kardemumma 
    Drakes blommor 
    Konsum City  
    Bik Bok 
 
 
Butiker som avböjde att delta i undersökningen 
 
Bergvik (4st)   Mitt i City (3st) 
Nyckel & Klackbar   Intersport 
Lindex    Mique 
Mique    Smått & Gott 
HårCenter 
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Bilaga 3 
 
Sammanställning undersökning, fråga 1-5 
 
Bergvik, 33 butiker 

Fråga Kategori Befattning 
1 2 3 4 5 

Kläder/Skor Butikschef    X  
Kläder/Skor Butikschef X  X X  
Kläder/Skor Butikschef X  X X  
Kläder/Skor Anställd      
Kläder/Skor Anställd    X  
Kläder/Skor Anställd   X X  
Kläder/Skor Anställd X X X X X 
Kläder/Skor Anställd    X  
Kläder/Skor Anställd    X  
Kläder/Skor Anställd   X X  
Kläder/Skor Anställd    X X 
Kläder/Skor Anställd   X X  
Kläder/Skor Anställd    X  
Kläder/Skor Anställd    X X 

 
Spel/Sport Butikschef X  X X  
Spel/Sport Anställd   X X  
Spel/Sport Anställd X  X X  
Spel/Sport Anställd X X X X  

 
Teknik Butikschef X X X X X 
Teknik Butikschef X X X X X 

 
Hem/Hobby Butikschef    X  
Hem/Hobby Anställd   X X  
Hem/Hobby Anställd   X X  

 
Accessoarer Butikschef    X  
Accessoarer Butikschef    X  
Accessoarer Anställd    X X 

 
Hälsa/Livsmedel Butikschef   X X  
Hälsa/Livsmedel Anställd   X   
Hälsa/Livsmedel Anställd   X X  
Hälsa/Livsmedel Anställd   X X  
Hälsa/Livsmedel Anställd    X  
Hälsa/Livsmedel Anställd   X X  
Hälsa/Livsmedel Anställd    X  
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Mitt i City, 36 butiker 

Fråga Kategori Befattning 
1 2 3 4 5 

Kläder/Skor Butikschef   X X  
Kläder/Skor Anställd X X X X X 
Kläder/Skor Anställd   X   
Kläder/Skor Anställd   X X  
Kläder/Skor Anställd    X  
Kläder/Skor Anställd   X X X 
Kläder/Skor Anställd   X X  
Kläder/Skor Anställd   X X  
Kläder/Skor Anställd   X X  
Kläder/Skor Anställd   X X  
Kläder/Skor Anställd   X X  
Kläder/Skor Anställd   X   
Kläder/Skor Anställd   X X  
Kläder/Skor Anställd    X  
Kläder/Skor Anställd   X X X 
Kläder/Skor Anställd    X  

 
Spel/Sport Butikschef   X X  
Spel/Sport Anställd   X X  
Spel/Sport Anställd   X X  

 
Teknik Anställd X  X X X 
Teknik Anställd   X X X 
Teknik Anställd    X  
Teknik Anställd X X X X X 

 
Hem/Hobby Anställd   X X  
Hem/Hobby Anställd   X X  
Hem/Hobby Anställd      
Hem/Hobby Anställd   X X  

 
Accessoarer Butikschef    X  
Accessoarer Butikschef    X  
Accessoarer Anställd   X X X 

 
Hälsa/Livsmedel Butikschef    X  
Hälsa/Livsmedel Butikschef   X X  
Hälsa/Livsmedel Butikschef   X X  
Hälsa/Livsmedel Butikschef    X  
Hälsa/Livsmedel Anställd   X X  
Hälsa/Livsmedel Anställd   X X  
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De kategorier som använts är: 
 

• Kläder/Skor 
• Accessoarer (väskor, smycken, optik) 
• Spel/Sport (även leksaker) 
• Hem/Hobby (även bokhandel) 
• Teknik, och 
• Hälsa/Livsmedel (även blommor, smink). 

 
 
Förklaringar: 
 

• X  =  Rätt svar 
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Bilaga 4 
 
Sammanställning undersökning, fråga 6-9 
 
Bergvik, 33 butiker 

Fråga Kategori Befattning 
6 7 8 9 

Kommentar 

Kläder/Skor Butikschef K 2 V *  Kläder ska hålla en längre tid 
Kläder/Skor Butikschef K 2 V    
Kläder/Skor Butikschef K 1 V    
Kläder/Skor Anställd (K) 3 V    
Kläder/Skor Anställd (K) 8 D    
Kläder/Skor Anställd  10 D    
Kläder/Skor Anställd (K) 2 V  A  
Kläder/Skor Anställd (K) 30 D *  Tar emot alla felaktiga varor 
Kläder/Skor Anställd K* 10 D   Leverantör kontaktas 
Kläder/Skor Anställd (K) 6 M G*  Knappgaranti 
Kläder/Skor Anställd K 3 D    
Kläder/Skor Anställd  8 D  A  
Kläder/Skor Anställd K 1 V    
Kläder/Skor Anställd (K) 1 V    

 
Spel/Sport Butikschef K 2 V G*  Nöjd kund-garanti 
Spel/Sport Anställd (K) 30 D L*  Beroende på leverantör 
Spel/Sport Anställd K 10  D L*  Beroende på leverantör 
Spel/Sport Anställd (K) ∞ G*  2 år 

 
Teknik Butikschef K 10 D G*  2 år 
Teknik Butikschef K 30 D G* S 1 år 

 
Hem/Hobby Butikschef K 30 D G*  1 år, endast vissa varor 
Hem/Hobby Anställd K 30 D L*  Beroende på leverantör 
Hem/Hobby Anställd (K) 10 D L*  Beroende på leverantör 

 
Accessoarer Butikschef K 2 V    
Accessoarer Butikschef K* 1 V   Kvitto eller försäkring 
Accessoarer Anställd (K) 1 V L*  Beroende på leverantör 

 
Hälsa/Livsmedel Butikschef (K)  * A Allt dåligt tas emot och byts 
Hälsa/Livsmedel Anställd K 1 V    
Hälsa/Livsmedel Anställd K* 1 V  A Leverantör kontaktas 
Hälsa/Livsmedel Anställd K* 4 V G*  2 år, ta med ev garantilapp 
Hälsa/Livsmedel Anställd K 30 D L*  Beroende på leverantör 
Hälsa/Livsmedel Anställd   L*  Beroende på leverantör 
Hälsa/Livsmedel Anställd K 4 V    
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Mitt i City, 36 butiker 
Fråga Kategori Befattning 

6 7 8 9 
Kommentar 

Kläder/Skor Butikschef (K) 8 D    
Kläder/Skor Anställd (K) 2 V  A  
Kläder/Skor Anställd (K) 10 D    
Kläder/Skor Anställd * 20 D   Särskild reklamationsnämnd  
Kläder/Skor Anställd K 2 V    
Kläder/Skor Anställd (K) 1 V    
Kläder/Skor Anställd K* 1 V   Leverantör kontaktas 
Kläder/Skor Anställd (K) 1 V L*  Beroende på leverantör 
Kläder/Skor Anställd (K)     
Kläder/Skor Anställd K 3 D    
Kläder/Skor Anställd  8 D    
Kläder/Skor Anställd (K) 1 V    
Kläder/Skor Anställd K 30 D    
Kläder/Skor Anställd K 8 D    
Kläder/Skor Anställd (K) 3 D    
Kläder/Skor Anställd (K) 8 D    
 
Spel/Sport Butikschef (K) 2 V  S  
Spel/Sport Anställd (K) 2 V    
Spel/Sport Anställd (K) 10 D G*  1 år 
 
Teknik Anställd K* 30 D G* A 1 år, ta med ev garanti, 

leverantör kontaktas 
Teknik Anställd K 10 D L*  Beroende på leverantör 
Teknik Anställd (K) 2 V L*  Beroende på leverantör 
Teknik Anställd (K) 30 D G* S 2 år 
 
Hem/Hobby Anställd K 30 D G*  1 år 
Hem/Hobby Anställd (K) 8 D    
Hem/Hobby Anställd K 10 D  A  
Hem/Hobby Anställd  2 V    
 
Accessoarer Butikschef K 3 D G*  2 år 
Accessoarer Butikschef K 1 V L*  Beroende på leverantör 
Accessoarer Anställd K 30 D G*  1 år 
 
Hälsa/Livsmedel Butikschef (K) 4 V G*  Fräsch produkt-garanti 
Hälsa/Livsmedel Butikschef  1 V G* A Nöjd kund-garanti 
Hälsa/Livsmedel Butikschef K     
Hälsa/Livsmedel Butikschef (K)  G*  Fräsch produkt-garanti 
Hälsa/Livsmedel Anställd K     
Hälsa/Livsmedel Anställd K  L*  Beroende på leverantör 
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De kategorier som använts är: 
 

• Kläder/Skor 
• Accessoarer (väskor, smycken, optik) 
• Spel/Sport (även leksaker) 
• Hem/Hobby (även bokhandel) 
• Teknik, och 
• Hälsa/Livsmedel (även blommor, smink) 

 
 
Förklaringar: 
 

• K  =  Kvitto är ett måste 
• (K)  =  Helst kvitto, men ej tvång 
• D =  Dagar 
• V = Veckor 
• M = Månader 
• ∞ = Obegränsad tid 
• G  =  Har garanti 
• L = Olika leverantörer erbjuder garantier för sina egna märken 
• A = Allmän utbildning där konsumenträtt ingår 
• S = Särskild utbildning i konsumenträtt 
• * = Övriga kommentarer i särskild kolumn  

 
 

 49


	INLEDNING
	1.1 Bakgrund
	1.2 Problemformulering och syfte
	1.3 Val av titel
	1.4 Avgränsning

	2  METOD
	2.1 Studiet av gällande rätt
	2.2 Undersökningsmetod
	2.3 Vår undersöknings tillvägagångssätt
	2.4 Reliabilitet och validitet
	2.5 Källor

	3  TEORI
	3.1 Rättskällor
	3.1.1 Konsumenträtt

	3.2 Konsumentköplagen
	3.2.1 Reklamation
	3.2.2 Garanti
	3.2.3 Fel i en vara
	3.2.4 Öppet köp

	3.3 Utbildning av personal i konsumenträttsliga frågor
	3.3.1 Konsumentvägledning


	4  TIDIGARE FORSKNING
	4.1 Två av tre missade reklamationen
	4.1.1 Reklamationskunskaper bland handlarna i Arvika och Hagfors

	4.2 Konsumenträttsliga problem vid köp av begagnade bilar
	4.3 Tilläggsförsäkringar
	5.1 Undersökningen
	5.1.1 Resultat av undersökningen 
	5.1.2 Samband mellan utbildning och kunskap

	6.1 Konsumentköplagen 
	6.1.1 Reklamation
	6.1.2 Garanti
	6.1.3 Fel på en vara
	6.1.4 Öppet köp

	6.2 Utbildning av personal i konsumenträttsliga frågor
	6.3 Två av tre missade reklamationen
	6.3.1 Reklamationskunskaper bland handlarna i Arvika och Hagfors

	6.4 Konsumenträttsliga problem vid köp av begagnade bilar
	6.5 Tilläggsförsäkringar
	6.6 Övriga reflektioner
	7.1 Förslag på åtgärder för att öka kunskaperna i konsumenträtt bland butikerna:
	7.2 Förslag på åtgärder som butikerna själva kan tillta för att öka kunskaperna i konsumenträtt:
	Tryckta källor
	Uppsatser
	Internet
	Muntliga källor
	Källor via email



