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Abstract 
A new trend within e-commerce is the phenomenon of deal-of-the-day and event websites. 
The market leaders in Sweden are Groupon (deal-of-the-day) and LiveIt (event). Their 
business concept is to promote price offers or events, and then refer consumers to merchants. 
This concept has been copied by a number of other e-commerce providers and this trend is 
likely to continue. 

The fact that this kind of mediation is relatively new has led to an uncertainty as to what 
responsibility these companies have in relation to the consumers. Furthermore, the companies 
use a variety of business models which increases the uncertainty even more. There are no 
directly applicable mandatory provisions, and the companies often reduce their liability by 
using more or less extensive disclaimers. 

This essay aims to investigate which civil liability the companies have in relation to the 
consumers in post-purchase situations (relating to delays and lack of conformity). 

In this essay, which initially relates to the meaning of the terms ‘collective shopping’ and 
‘group buying’, the three business models that Groupon utilize will be explained. These 
business models form the basis of the following analysis. 

The liability of the companies is proven to be dependent on which kind of business model 
that the purchase was conducted according to. The companies can be considered as retailers or 
commission agents who both have full liability, or they can be considered as commercial 
agents with a proxy whose liability is limited to receive and mediate complaints, or they can 
be considered as some kind of unregulated middleman which, according to existing law, only 
has a responsibility for information given in the marketing of the sold vouchers. 

The liability of this unregulated middleman is indeed optional, but still considered a 
general legal principle. A disclaimer from that liability could be considered unfair. 

One possible way to enhance consumer protection within this area is to expand the 
mediation rule in the first section of the Consumer Sales Act. An additional possibility is to 
introduce a similar rule in the Consumer Services Act. 
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Sammanfattning 
En ny trend inom internethandeln är företeelsen av så kallade rabatt- och upplevelsesajter. På 
den svenska marknaden är Groupon marknadsledande rabattsajt samtidigt som LiveIt anses 
störst inom upplevelseförmedling. Affärskonceptet – att marknadsföra priserbjudanden eller 
upplevelser och sedan hänvisa konsumenter vidare till leverantörer – har tagits efter av en rad 
aktörer och den nya trenden får antas fortsätta en tid framöver. 

Det faktum att den aktuella typen av förmedling är relativt ny har lett till en osäkerhet 
kring vilket ansvar rabatt- och upplevelseföretagen har gentemot konsumenter. Inte sällan 
använder de sig av varierande affärsupplägg vilket bidragit till ytterligare oklarhet.  

Det saknas direkt tillämplig tvingande lagstiftning och företagen begränsar ofta, genom 
mer eller mindre långtgående friskrivningar, sitt civilrättsliga ansvar. 

Syftet med förevarande uppsats är att undersöka vilket civilrättsligt ansvar som företagen 
har gentemot konsumenter vid dröjsmål och fel i vara och tjänst. 

I uppsatsen, som inledningsvis diskuterar innebörden av termerna kollektiv shopping och 
gruppköp, redogörs för de tre affärsmodeller som det marknadsledande rabattföretaget 
Groupon använder sig av. Dessa affärsmodeller ligger sedan till grund för de diskussioner 
som förs i arbetets analysdel.  

Rabattföretagens ansvar visar sig vara beroende av vilken affärsmodell som tillämpats vid 
försäljningen. Företagen kan dels betraktas som återförsäljare alternativt kommissionärer 
vilket leder till ett fullständigt civilrättsligt ansvar, dels som handelsagenter med 
underliggande fullmakt vars enda ansvar är att ta emot och vidareförmedla reklamationer, dels 
som en oreglerad typ av mellanman som enligt dagens gällande rätt enbart ansvarar för 
lämnad information gällande de vouchrar som företagen säljer. Detta sistnämnda ansvar är 
visserligen dispositivt men förefaller utgöra en allmän rättsgrundsats varför det ligger nära till 
hands att betrakta friskrivningar från lämnad information som oskäliga.  

Ett tänkbart sätt att stärka konsumentskyddet inom det aktuella problemområdet är att 
utvidga den så kallade förmedlingsregeln i konsumentköplagens inledande paragraf samt att 
eventuellt införa en liknande regel även i konsumenttjänstlagen. 
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1 Inledning 
1.1 Ingress 
För tre år sedan växte ett nytt fenomen fram inom den svenska näthandeln. Genom innovativa 
annonsmodeller, utformade på ett kul och lättsamt sätt, erbjuds varor, tjänster och resor till 
kraftigt rabatterade priser på så kallade rabattsajter. Den beskrivna företeelsen har trots sin 
ringa ålder hunnit få en rad olika benämningar där kollektiv och social shopping eller 
gruppköp antagligen är de vanligaste.  

I slutet av 2012 gjorde Konsumentverket bedömningen att Groupon, som är marknadens 
största aktör, tillsammans med Let’s deal utgör minst 70 % av den svenska marknaden.1 
Andra aktörer som dykt upp i Groupons kölvatten är Lokaldealen, Gruppi, Eniro deals och 
Luppo. 

En ytterligare företeelse som har stora likheter med rabattsajter är vad som kallas 
upplevelsesajter där företag inriktat sig på att sälja och förmedla upplevelser såsom att flyga 
helikopter, köra racerbil och teaterbesök. Exempel på dessa upplevelseföretag är LiveIt, My 
day och Smartbox. 

Gemensamt för både rabattföretagen och upplevelseföretagen är att de i stor utsträckning 
använder sig av vad de själva kallar presentkort, värdecheck eller värdebevis. 

1.2 Bakgrund 
1.2.1 Gruppköp 
Gruppköp som företeelse är egentligen inte alldeles nytt. Redan under den så kallade IT-
boomen i slutet av 90-talet använde sig en handfull företag – främst i USA, men också 
svenska LetsBuyIt.com – av affärsmodeller som hade många likheter med dagens upplägg.2 
Gruppköpsmodellen beskrevs i början av 2000-talet som en av fyra dynamiska 
prissättningsmodeller.3 Den framtill denna tidpunkt i stort sett ensamrådande modellen för 
prissättning var den statiska där säljaren anslår ett fast pris och köparen lämnas alternativen 
att antingen acceptera det anslagna priset eller låta bli att köpa.4 Den stora skillnaden med den 
dynamiska modellen är att köparen genom aktivt handlande i mycket större utsträckning kan 
påverka priset.5  

Ett sätt att, ur ett kundperspektiv, se på gruppköp som affärsmodell är att tänka på det som 
motsatsen till en auktion där kunderna – i syfte att pressa priset – samarbetar istället för att 
tävla mot varandra.6 Vid gruppköp går ett kollektiv kunder ihop och kan genom att handla i 
parti istället för styckvis förhandla till sig ett rabatterat pris.7 En skillnad mellan det 
traditionella köpet och gruppköpet är att det i det senare tillkommer ytterligare en aktör.8 
Förutom säljaren och kunden existerar en typ av förmedlare vars ansvar är att ta initiativet till 
köpet, bjuda in nya medlemmar, skapa intresse hos säljare och att förhandla fram bra priser.9 

Den idag rådande ordningen kan förenklat uttryckas så att den tredje aktören, förmedlaren, 
efter att ha förhandlat fram en bra uppgörelse – i form av ett rabatterat pris – med säljaren, 

                                                 
1 Konsumentverkets interna förhandlingsplan 2012-11-27. 
2 Kauffman, R. J., Wang, B., Bid Together, Buy Together, s. 4. 
3 Kauffman, R. J., Wang, B., Bid Together, Buy Together, s. 3 
4 Kauffman, R. J., Wang, B., Bid Together, Buy Together, s. 6. 
5 Kauffman, R. J., Wang, B., Bid Together, Buy Together, s. 6. 
6 Sharif Paghaleh, H., och Sharif Paghaleh, M., s. 411. 
7 Sharif Paghaleh, H., och Sharif Paghaleh, M., s. 412. 
8 Sharif Paghaleh, H., och Sharif Paghaleh, M., s. 412. 
9 Sharif Paghaleh, H., och Sharif Paghaleh, M., s. 412 f. 
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erbjuder ett kollektiv av kunder att ta del av uppgörelsen.10 Erbjudandet att ta del av det 
framförhandlade priset marknadsförs sedan som deals på så kallade rabattsajter.11  

Användandet av rabattkuponger är ett för handlare sedan lång tid tillbaka använt 
hjälpmedel för att periodvis öka sin försäljning.12 I stort kan man säga att gruppköpsdeals 
liknar ett handlande med kuponger men med de tilläggen att konsumenten måste förköpa 
dealen och att ett minsta antal förköp måste göras för att gruppköpet ska gå i lås.13 

1.2.2 Groupon 
1.2.2.1 Företaget 
Groupon grundades i Chicago i november 2008 och har funnits i Sverige sedan april 2010.14 
Företagets affärsidé är att erbjuda dagliga deals på varor, resor och upplevelser – såsom 
restaurangbesök, teaterbesök och skönhetsbehandlingar.15 Dess roll som rabattförmedlare är 
som vi sett i avsnittet ovan att agera mellanhand mellan köpare och säljare.  Groupon erbjuder 
sig att marknadsföra säljarens produkter på sin webbplats, sälja presentkort till intresserade 
kunder samt hänvisa dessa kunder till säljaren.16 Företaget tar inte ut något fast arvode för 
sina tjänster utan tar istället ut en avgift motsvarande 50 % av priset för varje sålt 
presentkort.17 

Gruppköp eller inte? 
Enligt användarvillkoren mellan Groupon och konsumenten framgår att det krävs ett minsta 
antal deltagare som klickat på ”köp” för att en försäljning av ett presentkort ska komma till 
stånd.18 När man däremot är inne på företagets hemsida och klickar sig fram till en deal 
framgår inte några krav på ett minsta antal köp. I många fall är det istället ett begränsat antal 
presentkort som kan tillhandahållas på grund av leverantörens begränsade kapacitet eller 
lager.  

Om kravet på minsta antal deltagare inte upprätthålls kan frågan ställas vari den kollektiva 
köpkraften ligger och om det ur ett konsumentperspektiv verkligen föreligger något gruppköp 
i egentlig mening. 

1.2.2.2 Affärsidén 
I hopp om att redan inledningsvis skapa en ökad förståelse hos läsaren har vi valt att förklara 
rabattföretagens affärsidé med hjälp av ett konkret exempel. Det finns givetvis en mängd 
varianter på hur företagens affärsidéer ser ut och på vilka grunder samarbeten ingås. Exemplet 
återges för att belysa själva kärnan i och tanken bakom affärsidén. 

Exempel 1 – Samarbetet 
Jonssons Import AB, firman, har köpt in ett stort parti minidatorer från Asien till bra pris. 
Trots att firman, på grund av det låga inköpspriset, har kunnat hålla ett konkurrenskraftigt pris 
till slutkund går försäljningen trögt. Firmans ägare får tips av en branschkollega att vända sig 
till ett rabattföretag för att öka försäljningen.  

                                                 
10 Tuten, L. T. och Ashley, C., Small Businesss Institute Journal 2011, s. 16. 
11 Tuten, L. T. och Ashley, C., Small Businesss Institute Journal 2011, s. 16. 
12 Se om kupongens historia på www.kuponginlosen.se. 
13 Tuten, L. T. och Ashley, C., Small Businesss Institute Journal 2011, s.17. 
14 www.groupon.se/about-us och www.groupon.com/about. 
15 Groupons brev till Konsumentverket 2012-11-16. 
16 Groupons Allmänna villkor gentemot leverantör (maj 2010) punkt 1.1 (Bilaga 2). 
17 Groupons Allmänna villkor gentemot leverantör (maj 2010) punkt 2.1 (Bilaga 2). 
18 Groupons Allmänna villkor gentemot konsument punkt 2.4 och 2.6 (Bilaga 1). 



3 
 

Importfirman ingår ett samarbete med ett rabattföretag som genom sina över en miljon 
prenumeranter ska hjälpa firman att introducera datorerna inför en bred publik. 
Rabattföretaget, som enligt samarbetsavtalet ska ta hand om all marknadsföring, lämnar i det 
närmaste en utfästelse om att de med hjälp av en personlig presentation av minidatorerna ska 
se till att de säljs på rekordtid.   

I samarbetsavtalet mellan firman och rabattföretaget regleras dels minidatorernas 
ordinariepris som enligt firman är 3000 kr, dels rabattföretagets erbjudande som bestäms till 
1500 kr – det vill säga 50 % rabatt – dels rabattföretaget så kallade dealavgift som är 50 % av 
erbjudandet vilket således blir 750 kr. 

Affärsidén bygger på vad som kan kallas ett win-win-win-concept där firman vinner nya 
kunder och ökar sin omsättning, rabattföretaget tjänar pengar på att ta ut en avgift per såld 
deal och slutkunden sparar pengar genom att erhålla en minidator till halva priset. 

1.2.2.3 Affärsmodellerna 
Groupon använder sig av tre olika affärsmodeller som deras erbjudanden är strukturerade 
efter.19 Nedan följer en översiktlig bild av dessa modeller. 

Första modellen – direkt försäljning 
Försäljning enligt denna modell bedrivs i eget namn. Konsumenten beställer av och betalar till 
Groupon som levererar produkten via en fraktpartner. Affärsmodellen kan sägas vara 
standardmodell för hur vanlig internethandel bedrivs.20 
 

 
 

Andra modellen – förmedling 
Även i denna modell genomför konsumenten sitt köp på Groupons hemsida. Groupon 
tillhandahåller dock inte varorna själv utan förmedlar både order och betalning till 
leverantören som i sin tur skickar produkten direkt till konsumenten. 
 

 
 

                                                 
19 Följande avsnitt bygger om annat inte framgår på följande källor: Bilagor 1 till 3, Groupons brev till 
Konsumentverket 2012-11-16 samt redogörelsen av det med Groupon identiska företaget ”X AB” i HFD 2012 
ref. 68. 
20 Lehrberg, E., Elektronisk fullgörelse, s. 20. 
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Tredje modellen – värdecheckar 
Enligt Groupon själva är cirka 80-90 % av de erbjudanden som läggs ut på hemsidan 
strukturerade enligt denna modell. Samtliga av de i avsnitt 1.1 nämnda företagen tillämpar 
också denna affärsmodell med mer eller mindre modifikation.21 

Affärsmodellen är i korthet strukturerad på följande vis. Precis som i affärsmodell ett och 
två genomför konsumenten köpet på Groupons hemsida. Företaget överlåter dock inte själva 
slutprodukten utan en så kallad värdecheck. Konsumenten får sedan vända sig till 
leverantören som mot uppvisande av värdechecken presterar den vara eller tjänst som den 
förköpta värdechecken avser. I slutet av månaden sammanställer leverantören antal inlösta 
värdecheckar och skickar till företaget som då överför den sammanlagda summan för de 
inlösta värdecheckarna, minus dess provision på 50 %. Den betalade summan för oinlösta 
värdebevis stannar hos Groupon. 

 Att leverantören erhåller en klumpsumma för alla inlösta värdecheckar visar på 
karaktärsdrag av gruppköp. Det kan dock endast talas om gruppköp ur leverantörens 
synvinkel, inte konsumentens.  

 
 
 

 

1.3 Definitioner 
I klargörande syfte kommer i detta avsnitt vissa av de i uppsatsen förekommande termer att 
definieras. 

Rabattförmedling: själva företeelsen att enligt ovanstående affärsmodeller marknadsföra 
och erbjuda andra företags varor och tjänster. 

Rabattföretag: de företag som bedriver rabattförmedling. 
Slutprodukt: den specifika vara eller tjänst som konsumenten önskar erhålla i slutändan. 
Värdecheck: den digitala eller fysiska produkt som rabattföretaget överlåter i den tredje 

modellen.22 
Konsument: fysisk person som handlar huvudsakligen för ändamål som faller utanför 

näringsverksamhet. 
Leverantör: det företag som tillhandahåller slutprodukten. 

                                                 
21 Se bland annat letsdeal.se/howitworks och www.liveit.se/hur-fungerar-det. 
22 Termen används tills vidare. I avsnitt 3.3.2 utreds terminologin ytterligare.  
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1.4 Problembakgrund  
Rabattförmedling har enligt Konsumentverket utvecklat sig till ett problemområde för 
konsumenter.23 Verket har tagit emot många anmälningar mot Groupon, Let’s deal och 
Lokaldealen. Bolagens marknadsföring har varit föremål för Reklamombudsmannens 
prövning som i flera fall funnit marknadsföringen vara otillbörlig. När det gäller anmälningar 
till Allmänna reklamationsnämnden (ARN) har Groupon, i skrivande stund, ensamma blivit 
anmälda 34 gånger. Detta ska dock sättas i relation till att företaget, enligt egen uppgift,24 
säljer cirka 3000 erbjudanden per dag. 

Den största problematiken rör helt klart företagens ansvar för marknadsföringen på deras 
respektive internetsidor. Ett annat problemområde är att bolagen använder sig av flera olika 
affärsmodeller vilket leder till osäkerhet kring vilket ansvar de har i efterköpssituationer, till 
exempel när en konsument vill reklamera en produkt.  

Andra länder i Europa såsom Italien, Frankrike, Nederländerna och England har ett 
liknande problem. Det största problemet i USA har, för såvitt vi förstått, varit kort 
giltighetstid på utgivna värdebevis – något som lett till en mångmiljonuppgörelse mellan 
Groupon och ett kollektiv konsumenter.25 

Till följd av en utredning som Englands motsvarighet till Konsumentverket, The Office of 
Fair Trading, har företagit har Groupon UK genom det så kallade Groupon UK Promise 
underkastat sig vissa skyldigheter gentemot konsument.26 Löftet innebär att företaget åtagit 
sig att hjälpa konsumenter som har problem med att lösa in en värdecheck. Hjälpen går i 
första hand ut på att ordna så att värdechecken kan lösas in hos leverantören, i andra hand 
tillhandahålla ett tillgodohavande hos Groupon och i sista hand att återköpa värdechecken. I 
löftet uppmanar företaget vidare konsumenter att vända sig till dem i fall då konsumenten är 
missnöjd med den produkt som leverantören har tillhandahållit. Företaget ska då från fall till 
fall bedöma huruvida ett avhjälpande ska företas. 

Även amerikanska Groupon ger ett löfte om att antingen verka för ett avhjälpande eller att 
återbetala konsumenten när denne är missnöjd.27 I tillägg till nämnda löfte åtar sig Groupon 
US att, trots att giltighetstiden för en såld värdecheck har löpt ut, ersätta konsumenten för en 
oinlöst värdecheck. 

Groupon i Sverige har inte underkastat sig något dylikt löfte.  
För att belysa problemet ur ett konsumentperspektiv följer ytterligare två exempel.28  

 
Exempel 2 – Hasse 
Hasse hade gått och funderat på att skaffa sig en självgående robotgräsklippare ett tag. När 
han en dag var ute på nätet och sökte kom han in på en rabattsajt som erbjöd just en 
robotgräsklippare till ett kraftigt rabatterat pris. 50 % rabatt gick inte att motstå. Hasse 
skapade ett användarkonto på rabattsajten och klickade sedan på köpknappen. Betalningen 
gjordes direkt till rabattföretaget som enligt ”det finstilta” i sin tur skulle beställa 
gräsklipparen från en leverantör som sedan skulle skicka den direkt hem till Hasse.  

Hasse fick gräsklipparen tio dagar senare men väntade på grund av årstiden med att öppna 
förpackningen.  När gräset en månad senare började växa och Hasse packade upp 
gräsklipparen upptäckte han att den var behäftad med fel.  

                                                 
23 Konsumentverkets interna förhandlingsplan 2012-11-27. 
24 Groupons brev till Konsumentverket 2012-11-16. 
25 Se www.grouponvouchersettlement.com. 
26 www.oft.gov.uk och www.groupon.co.uk/terms_and_conditions. 
27 www.groupon.com/groupon-promise. 
28 Exemplen baseras på riktiga händelser och anmälningar. 
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Hasse vände sig till rabattföretaget för att reklamera gräsklipparen. Han ville i första hand 
att företaget avhjälpte felet, och i andra hand häva köpet då felet var av väsentlig betydelse för 
honom. 

Bolaget svarade Hasse att det enligt de allmänna villkoren, som Hasse accepterat, inte tar 
något ansvar för de varor som leverantören tillhandahållit. Företaget hänvisade istället Hasse 
till leverantören, en mindre postorderfirma i Nederländerna.  
 
Exempel 3 – Tage 
Tage vars bil var i stort behov av en uppfräschning av lacken hade fått tips av en kollega att 
via en rabattsajt leta efter bra erbjudanden på bilvård. Mycket riktigt fann Tage ett erbjudande 
gällande en helrekonditionering till ett riktigt bra pris. Tage registrerade sig på rabattsajten 
och klickade på ”köp”. Strax efter att Tage hade satt in pengar på rabattföretagets konto 
mottog han en värdecheck via e-post. Värdechecken skulle sedan enligt ”det finstilta” lösas in 
hos leverantören i utbyte mot en rekonditionering av bilen.  

Tage vände sig till leverantören och de bokade tid en vecka senare. 
När Tage, som hade tagit ledigt från jobbet på måndag förmiddag, kom till firman som 

skulle utföra arbetet upptäckte han att rekonditioneringen inte innehöll vare sig någon 
polering eller lackförsegling – något som enligt rabattföretaget skulle ingå. Enligt firman 
innehöll det av Tage köpta erbjudandet en enklare bilrekonditionering och om Tage även ville 
få med polering och lackförsegling kostade det ytterligare 2000 kr. 

Tage vände sig till rabattföretaget och klagade. Han ville på grund av att tjänstens 
egenskaper inte stämde överens med de uppgifter företaget lämnat vid marknadsföringen häva 
köpet samt få ut skadestånd som ersättning för resekostnaden. 

Rabattföretaget svarade att det inte var Tages avtalspart och att det tyvärr inte kunde 
hjälpa honom.  

1.5 Problemformulering 
Den aktuella typen av rabattförmedling är ny och har de senaste åren kraftigt expanderat 
vilket fått till följd att allt fler konsumenter kommer i kontakt med företeelsen. Då det saknas 
föreskrifter som specifikt reglerar det aktuella området – och då det ännu inte har behandlats 
inom doktrinen – anser vi att det finns ett behov av en undersökning av ämnet ur ett juridiskt 
perspektiv.  

Vi har ovan sett att ett problemområde när det gäller rabattförmedling är att bolagens bruk 
av olika affärsmodeller gör det oklart vilket ansvar de har i efterköpssituationer när 
konsumenten fått problem. Groupon använder sig enligt egen utsago av tre affärsmodeller där 
de i förhållandet mellan konsument och leverantör intar olika ställning. Trots detta använder 
de sig av samma allmänna villkor oavsett vilken affärsmodell som tillämpas vid respektive 
köp vilket leder till att avtalsvillkoren blir mer eller mindre skäliga och klara beroende på i 
samband med vilken affärsmodell de tillämpas. 

1.6 Syfte 
Problemformuleringen här ovan ligger till grund för syftet med förevarande uppsats vilket är: 

att för respektive affärsmodell reda ut vilket, om något, civilrättsligt ansvar ett rabattföretag 
har – gentemot konsument – för fel och dröjsmål i vara och tjänst.  

Med det civilrättsliga ansvaret undersökt är vår intention att arbetet kan fylla en funktion vid 
en eventuell framtida skälighetsbedömning av de allmänna villkor som rabattföretagen 
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använder sig av gentemot konsument, både civilrättsligt enligt 36 § lag (1915:218) om avtal 
och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område (AvtL) och marknadsrättsligt enligt 
lag (1994:1512) om avtalsvillkor i konsumentförhållanden (AVLK).  

1.7 Avgränsning 
Ur konsumentsynpunkt är problematiken ett växande problem, inte bara i Sverige utan även i 
övriga delar av Europa. Trots vissa internationella utflykter, främst i syfte att fylla språkliga 
luckor på området, behandlar denna uppsats företeelsen med rabattförmedling i Sverige. 

Då den svenska marknaden för närvarande domineras av Groupon har vi valt att 
uteslutande granska deras affärsmodeller och allmänna villkor. Då övriga rabattföretag har 
uttalat att de i mångt och mycket inspirerats av Groupon – och då det finns stora likheter även 
i upplevelseföretagens affärsmodeller – bör arbetet trots denna avgränsning få en mer allmän 
aktualitet.  

1.8 Metod 
1.8.1 Rättsdogmatiken och rättskällorna 
1.8.1.1 Rättsdogmatiken 
Rättsdogmatisk metod utgörs av att beskriva, systematisera och tolka rättskällor i ett försök att 
klargöra vad som är gällande rätt.29 Tillämparen av metoden arbetar inom den gällande rätten 
och han arbetar så att säga ur ett inifrånperspektiv.30 Målet med dennes framställning är att 
framställa rättsordningen som ett enhetligt system av regler och undantag.31  

Vikt läggs vid att rättskällorna används på ett korrekt sätt och att slutsatserna därigenom 
blir korrekta.32 Till skillnad från naturvetenskapliga slutsatser som kan var sanna eller falska 
så kan juridiska slutsatser bara vara korrekta eller inte korrekta.33 Eftersom slutsatserna är 
resultat av ställningstaganden som i mer eller mindre grad påverkas av värderingar så saknas 
det en klar och tydlig metod för att fastställa vilka ställningstaganden som är korrekta.34 Det 
är alltså av denna anledning möjligt att det finns flera korrekta slutsatser.35 

Att den rättsdogmatiska metoden är så starkt bunden till befintliga rättskällor vållar 
särskilda problem då nya rättsområden utreds eller då rättsläget är oklart.36 Utan auktoritativt 
material finns inget att beskriva, systematisera och tolka. Vid sådana oklara rättslägen blir 
problemen med att hitta korrekta slutsatser inte mindre av att vetenskapen i princip skall vara 
värderingsfri.37 Rättsvetenskapsmannen kan visserligen stanna vid ett konstaterande av det 
oklara rättsläget med förhoppning om att arbetet ändå bidrar till ett senare fastställande av 
rättsläget.38 Det kan dock diskuteras om det är rättsvetenskapens uppgift.39  

                                                 
29 Agell, A. m.fl., Civilrätt, s. 43, Olsen, L., SvJT 2004, s. 111 och 116 samt Peczenik, A., SvJT 2005, s. 249. 
30 Sandgren, C., TfR 2005, s. 649. 
31 Peczenik, A., SvJT 2005, s. 249. 
32 Strömholm, S., Rätt, rättskällor och rättstillämpning, s. 76 f. Avvikelser från detta leder till praktiska 
tillämpningsproblem, se Kleineman, J., JT 1994/95 s. 624. 
33 Strömholm, S., Rätt, rättskällor och rättstillämpning, s. 76 f. samt Peczenik, A., Vad är rätt?, s. 672. 
34 Strömholm, S., Rätt, rättskällor och rättstillämpning, s. 76 f. samt Peczenik, A., Vad är rätt?, s. 651. 
35 Strömholm, S., Rätt, rättskällor och rättstillämpning, s. 80 och 113 f., Sandgren, C., TfR 2005, s. 649 samt 
Peczenik, A., Vad är rätt?, s. 650. 
36 Olsen, L., SvJT 2004, s. 120. 
37 Olsen, L., SvJT 2004, s. 120. 
38 Agell, A., SvJT 2002, s. 245. 
39 Sandgren, C., TfR 2005, s. 652 samt Olsen, L., SvJT 2004, s. 111. 
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Rättsvetenskapsmannens uttalande om vad som är gällande rätt i en viss fråga kan sägas 
vara rekommendationer till rättstillämparen.40 Av den anledningen är rättsvetenskapsmannen 
tvungen att bygga sin argumentation enligt den rättskällelära som tillämparen är bunden av.41 
Rättstillämparens arbetssätt blir således en utgångspunkt även för rättsvetenskapsmannen.42 

Den svenska rättsdogmatiken domineras helt av detta rättstillämparperspektiv.43 Kritiska 
röster har höjts mot att andra viktiga perspektiv – såsom lagstiftarens – bortses från inom 
rättsdogmatiken.44 Bland annat menas det att det snäva rättstillämparperspektivet gör att den 
rättsdogmatiska metoden inte längre kompletterar, utan endast efterliknar, praktiskt juridiskt 
arbete.45 Därmed riskerar den att bli alltför okritisk, iakttagande och legitimerande av den 
rådande ordningen.46 

Vissa menar att rättsdogmatikens bundenhet till rättskällorna inte lämnar något utrymme 
för att ifrågasätta varken lag eller domstolspraxis.47 Då innehållet i rättskällorna gäller tills 
lagstiftare eller domstol ändrar rättsläget kan sådan kritik tyckas vara lönlös varför 
resonemang de lege ferenda, som huvudsakligen är intressant för lagstiftaren,48 riskerar att 
falla utanför.49 Hellner menar dock att rättsvetenskapens uppgift är mycket vidare än 
rättsdogmatikens snäva begränsningar; analysen är viktigast och kritik och konstruktiva 
förslag hör till.50  

1.8.1.2 Rättskällorna 
I den rättsdogmatiska metoden används rättskällor i enlighet med rättskälleläran och styr 
därigenom vad som anses vara godtagbar juridisk argumentation.51 Rättskällorna delas ibland 
in i formella respektive materiella rättskällor.52 De formella rättskällorna omfattar det material 
som åberopas i argumentationen, såsom lagar och prejudikat, och de materiella rättskällorna 
omfattar de skäl till varför de formella rättskällorna kan åberopas.53 

Rättskälleläran är varken lagfäst eller beskriven i motivuttalanden.54 Den kan sägas vara 
något flexibel vilket gör det svårt att dra en exakt gräns för vilka formella rättskällor som får 
åberopas i den juridiska diskussionen.55 Den allmänna uppfattningen är dock att lagar och 
annan författningstext placeras först, åtföljd av förarbeten och rättspraxis, medans övriga 
rättskällor – såsom handelsbruk och sedvänja inom den kommersiella rätten samt doktrin – 
hamnar sist.56 

                                                 
40 Strömholm, S., Rätt, rättskällor och rättstillämpning, s. 74 samt Agell, A., SvJT 2002, s. 245. 
41 Strömholm, S., Rätt, rättskällor och rättstillämpning, s. 74. 
42 Olsen, L., SvJT 2004, s. 114. 
43 Olsen, L., SvJT 2004, s. 113 f. 
44 Lambertz, G., SvJT 2002, s. 275 f. samt Agell, A., SvJT 2002, s. 247. 
45 Lehrberg, B., SvJT 1991, s. 767. 
46 Sandgren, C., JT 1992/93 s. 459 samt Olsen, L., SvJT 2004, s. 112. 
47 Kleineman, J., JT 1994/95, s. 625. 
48 Lambertz, G., SvJT 2002, s. 270. 
49 Lind, J., JT 1995/96, s. 240 samt Olsen, L., SvJT 2004, s. 117 och 119. Även Uppsalaskolans kritik kan haft 
negativ inverkan på författarens vilja att föra normativa resonemang, se Peczenik, A., JT 1998/99 s. 482. 
50 Hellner, J., Metodproblem i rättsvetenskapen, s. 27. 
51 Sandgren, C., TfR 2005, s. 649 samt Peczenik, A., SvJT 2005, s. 251. 
52 Peczenik, A., Vad är rätt?, s. 209 ff. samt Peczenik, A., Schött, R., SvJT 1993, s. 724 f. Strömholm kallar 
istället dessa för informationsmedel respektive påverkansfaktorer, se Strömholm, S., Rätt, rättskällor och 
rättstillämpning, s. 318 f. 
53 Peczenik, A., Schött, R., SvJT 1993, s. 724 samt Strömholm, S., Rätt, rättskällor och rättstillämpning, s. 318 f. 
54 Sandgren, C., JT 1999/00, s. 868. 
55 Enligt Peczenik och Schött är det dock på grund av vår flexibla rättskällelära svårt att bestämma vad som inte 
får åberopas i den juridiska argumentationen, se Peczenik, A., Schött, R., SvJT 1993, s. 726. 
56 Bernitz, U., m.fl., Finna rätt, s. 29. Huruvida doktrin överhuvudtaget ska anses som en rättskälla råder dock 
delade meningar, se Kleineman, J., JT 1994/95 s. 621 samt Sandgren, C., JT 1999/00, s. 868. 
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Lagarnas dominerande ställning som rättskälla kan bland annat motiveras med att de 
skapas av den demokratiskt valda riksdagen.57 Förarbeten och rättspraxis intar en särställning 
som rättskällor.58 Förarbeten är inte bindande utan endast av sekundär karaktär.59 De tillmäts 
stor betydelse i svensk rätt, framförallt så länge lagen i fråga är ny, men när det finns fastlagd 
rättspraxis i en viss fråga är det får förarbetenas uttalanden sekundär karaktär.60 Utan 
prejudikat är dock förarbetena näst efter författningstext i rättskälleläran.61 

För att underlätta förståelsen av den juridiska argumentationen kan sägas att lagtext ska 
beaktas, förarbeten och prejudikat bör beaktas och övriga källor får beaktas.62 Det bör påpekas 
att detta inte är den enda möjliga klassifikationen.63 

1.8.1.3 Det traditionella eller det pluralistiska synsättet? 
Det strikta rättsdogmatiska synsättet innebär att endast auktoritativa rättskällor kan ligga till 
grund för uttalanden kring vad som är gällande rätt.64 Allmänt sett avvisas annat material med 
hänvisning till rättskälleläran.65 Studier av icke auktoritativa källor, exempelvis avgöranden 
från ARN, faller enligt detta synsätt utanför studiet av gällande rätt.66 

Som ovan nämnts vållar rättsdogmatikens starka bundenhet till befintliga auktoritativa 
rättskällor problem då nya rättsområden utreds eller då rättsläget är oklart. Detta snäva synsätt 
har därför ifrågasatts och kritiken har gett upphov till ett annat synsätt där denna typ av 
problematik kringgås.67 

Rättspluralism, även kallat rättspolycentri, är ett förhållningssätt som utgår från att rätten 
inte är ett koherent system.68 Enligt detta synsätt produceras rätten i praktiken inte bara av 
lagstiftaren utan även av andra rättstillämpare, exempelvis förvaltningsmyndigheter, och 
rättskällorna tillmäts olika betydelse av olika tillämpare på olika nivåer.69 Rättens hierarkiska 
struktur är således, enligt detta synsätt, inte enhetligt.70 Det leder till en större öppenhet i 
systemet och andra källor, utöver de traditionella, kan användas som om de vore bindande.71 
Även avgöranden från ARN.72 

1.8.2 Tillämpad metod i denna framställning 
Den information som legat till grund för de rättsliga diskussioner som förts är inhämtad ur 
rättskällor som föreskrifter, praxis, förarbeten och doktrin. Materialet har sedan 
systematiserats, analyserats och tolkats i ett försök att fastställa vad som är gällande rätt inom 
det avgränsade område som denna uppsats behandlar. Av den anledningen kan vårt 
tillvägagångssätt sägas vara traditionellt rättsdogmatiskt. Trots ovannämnda kritik mot denna 

                                                 
57 Peczenik, A., Vad är rätt?, s. 228 f. 
58 Bernitz, U., m.fl., Finna rätt, s. 30. 
59 Strömholm, S., Rätt, rättskällor och rättstillämpning, s. 358. 
60 Strömholm, S., Rätt, rättskällor och rättstillämpning, s. 358 samt Bernitz, U., m.fl., Finna rätt, s. 30. 
61 Bernitz, U., m.fl., Finna rätt, s. 30. 
62 Peczenik, A., Vad är rätt?, s. 213 ff. samt Peczenik, A., Schött, R., SvJT 1993, s. 726. 
63 Peczenik, A., Vad är rätt?, s. 222. 
64 Olsen, L., SvJT 2004, s. 118 f. 
65 Olsen, L., SvJT 2004, s. 119. 
66 Olsen, L., SvJT 2004, s. 117 f. Detsamma gäller enligt Olsen även HD:s notismål, se Olsen, L., SvJT 2004, s. 
118. 
67 Olsen, L., SvJT 2004, s. 118 ff. 
68 Sandgren, C., JT 1992/93, s. 457. 
69 Påhlsson, R., SN 1995, s. 574. 
70 Sandgren, C., JT 1992/93, s. 457. En undersökning av rättstillämparnas faktiska användning av rättskällorna 
visar att normhierarkin endast beaktas i begränsad mån. Se Sandgren, C., JT 1999/00, s. 867 ff. 
71 Sandgren, C., JT 1992/93, s. 458, Påhlsson, R., SN 1995, s. 575 samt Olsen, L., SvJT 2004, s. 124. 
72 Olsen, L., SvJT 2004, s. 136. 
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metod har vi ansett den vara den lämpligaste metoden för detta arbete då den är den mest 
beprövande och allmänt erkända metoden för att fastställa gällande rätt. En medvetenhet kring 
hur metoden betraktas och vilka begränsningar metoden har är dock av vikt om 
vetenskaplighet i arbetet eftersträvas. I denna framställning finner vi att en diskussion kring 
vissa av de rättskällor vi använt oss av är passande. 

Likt många andra rättsvetenskapliga framställningar hänvisas i denna uppsats till 
uttalanden i den juridiska doktrinen. Anledningen är att det kan vara nödvändigt att gå till 
doktrinen för att fördjupa studiet av komplicerade samband och detaljer.73 Det är 
huvudsakligen där som lösningar på komplicerade frågor presenteras och den rättsliga 
vidareutvecklingen sker.74 Om den diskuterade frågan är obesvarad i de auktoritativa 
rättskällorna kan den dessutom fungera som kompletterande rättskälla.75 

Författaren av rättsvetenskaplig doktrin har vanligtvis specialiserat sig på ett visst område 
och har ofta djup kunskap i ämnet.76 Detta är anledningen till att Högsta domstolen (HD) ofta 
hänvisar till uttalanden i doktrinen varför det kan sägas att doktrinen på ett indirekt sätt bidrar 
till utvecklingen av gällande rätt.77 Den rättsliga information som framställs i doktrinen utgör 
dock inte sällan andrahandsinformation. Att okritiskt använda sådan information kan minska 
tillförlitligheten och öka risken för att felaktigheter och förlegad information sprids.78 Vi har 
därför, i den utsträckning det har varit möjligt, sökt oss till de primära rättskällorna.  

Det råder en brist på konsumenträttsliga domstolsavgöranden i högre instanser vilket lett 
till att praxis enligt de civilrättsliga konsumentskyddslagarna i hög grad har utformats genom 
ARN.79 Denna praxis tillmäts antagligen stor vikt vid konsumenträttsliga tvister i 
underinstanserna.80 Då företeelsen med rabattsajter är relativt ny och de rättsliga aspekter som 
denna uppsats ämnar undersöka inte har berörts av prejudicerande instanser och inte heller 
synes ha diskuterats i den rättsvetenskapliga doktrinen har det föranlett oss att redogöra för 
ARN:s icke bindande avgöranden i syfte att berika vissa delar av diskussionen. 

Ärenden i ARN utsätts inte för samma grundläggande behandling som i en domstol varför 
dessa avgöranden endast har använts som tänkvärda tillägg till den befintliga diskussionen, 
men inte som rättskällor i den juridiska argumentationen.81 

Varje enskild frågeställning kräver individuell bedömning av vilka typer av material som 
ska användas i undersökningen.82 I denna framställning har vi ansett att myndighetshandlingar 
tillfört så viktig bakgrundsinformation att de legat till grund för beskrivningen av 
rabattföretagens affärsmodeller. De har dock inte tillmäts vikt vid den efterföljande juridiska 
diskussionen i analyskapitlet. 

Den aktuella rabattförmedlingens nya karaktär innebär också att viss språklig oklarhet 
råder. Flera begrepp används för samma sak och inte sällan använder aktörerna sig av 
engelska ord eller ord influerade av engelska ord vilket ger dess språkliga innebörd en 
otydlighet i text som i övrigt är skriven på svenska.83 I syfte att reda ut vissa av dessa 
begrepps innebörd har information inhämtats ur utländska källor och rättskällor. Enligt 
Strömholm innefattar även sådana språkanalytiska element inslag av en komparativ metod.84 

                                                 
73 Bernitz, U., m.fl., Finna rätt, s. 202. 
74 Bernitz, U., m.fl., Finna rätt, s. 30. 
75 Bernitz, U., m.fl., Finna rätt, s. 179. 
76 Lind, J., JT 1995/96, s. 240. 
77 Lind, J., JT 1995/96, s. 240 samt Agell, A., SvJT 2002, s. 245. 
78 Strömholm, S., SvJT 1971, s. 255. 
79 Bernitz, U., Standardavtalsrätt, s. 130. 
80 Bernitz, U., Standardavtalsrätt, s. 130. 
81 Strömholm, S., Rätt,, rättskällor och rättstillämpning, s. 168. 
82 Agell, A., SvJT 2002, s. 248. 
83 För en inblick i översättningsproblematiken, se Bogdan, M., Komparativ rättskunskap, s. 48 ff. 
84 Strömholm, S., SvJT 1972, s. 460 f och 465. 
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Trots användandet av ARN-avgöranden anser vi inte att vi tillmätt dessa källor tillräckligt 
stor vikt i den juridiska argumentationen och inte heller på annat sätt behandlat dem så att de, 
i denna framställning, kommit att upphöjas till rättskällor av auktoritativ art. Denna uppsats 
saknar därför ett rättspluralistiskt förhållningssätt varför den tillämpade metoden i 
föreliggande arbete alltjämt kan benämnas som traditionellt rättsdogmatisk.  

1.8.3 Objektivitet 
Värderingars legitimitet inom rättsvetenskapen har länge varit en debatterad fråga. Då vi har 
svårt att se att det skulle vara fruktbart att ge oss in i en längre diskussion i frågan väljer vi i 
stort att avstå. Vår ståndpunkt i frågan förhåller sig dock nära Schultz mening att ett helt 
värderingsfritt och objektivt tillvägagångssätt är ett önsketänkande, men att ambitionen att nå 
dit ändå är önskvärd.85  

Ämnet för denna uppsats har bestämts i samråd med Konsumentverket där vi även utfört 
vår praktik. Med detta i beaktande finner vi det befogat att föra ett visst resonemang kring vårt 
perspektiv och våra värderingar inför uppsatsskrivandet. 

Som arbetets syfte är utformat kan det sägas att uppsatsen är skriven ur ett 
konsumentperspektiv. Vårt syfte är att undersöka om – och i så fall hur – det går att angripa 
det presenterade problemområdet. Detta faktum kan göra det befogat att ifrågasätta vår 
neutralitet inför uppgiften. 

Vi kan givetvis inte gå in i uppsatsskrivandet helt fria från värderingar. Däremot är vår 
ärligaste ambition att detta avsnitt kan bidra till dels vår egen ökade insikt i risken att vi intar 
en konsumentpartisk ställning, dels ett ökat förtroende från läsaren för att vi ämnar redogöra 
för rättsläget på ett så objektivt sätt som möjligt.  

1.9 Disposition 
Efter att i detta kapitel ha redogjort för de grundförutsättningar som gäller för denna 
framställning kommer fokus i det följande ligga på att den rättsundersökning som företagits. 

Nästkommande kapitel inleds med en översikt av konsumenträtten. Kapitlet övergår sedan 
till att beskriva de för denna framställning mest relevanta rättsreglerna och deras tillämpning.  

I kapitel tre analyseras uppsatsens frågeställning utifrån de tre affärsmodellerna och de 
rättsregler som behandlats i kapitel två. Kapitlet avslutas med en redogörelse för de 
upptäckter som gjorts och de slutsatser som kan dras i ansvarsfrågan vid respektive 
affärsmodell. 

Avslutningsvis reflekterar författarna över om rätten, som den ser ut idag, är 
tillfredsställande eller om, och i sådana fall hur, konsumentskyddet kan stärkas på området. 

  

                                                 
85 Schultz, M., JT 1999/00 s. 1001. 
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2 Teoribakgrund 
2.1 Konsumenträtt 
Den kraftigt ökande ekonomiska tillväxten efter andra världskrigets slut innebar ökad 
konsumtion vilket fick näringsidkarna att börja använda sig av reklam och annan 
marknadsföring för att få just sina varor och tjänster sålda.86 Det faktum att marknaden 
breddades och att köptrycket på konsumenterna ökade fick till följd att en aktiv 
konsumentpolitik, med syfte att stärka konsumenternas ställning på marknaden, började 
drivas. 
Konsumenträtten kan delas in i tre olika slag; civilrättsliga, marknadsrättsliga och 
processrättsliga regler. De civilrättsliga reglerna – som bland annat återfinns i 
konsumentköplagen (1990:932) (KköpL) och konsumenttjänstlag (1985:716) (KtjL) – syftar 
till att skydda den enskilde konsumenten i ett rättsförhållande. De marknadsrättsliga reglerna 
tar, till skillnad mot de civilrättsliga, sikte på att skapa ett förebyggande skydd för hela 
konsumentkollektivet. Detta sker genom generella regler för näringsidkarnas beteende på 
marknaden. Marknadsföringslagen (2008:486) (MFL) utgör ett tydligt exempel på nämnda 
regeltyp. Exempel på processrättsliga regler som rör konsumenträtt är reglerna om förenklat 
tvistemål, instruktionerna för ARN och olika typer av forumregler. 

Konsumenträtten har förutom det uppenbara syftet att skapa ett konsumentskydd även 
syftet att främja konsumtion och omsättning i samhället – något som är i stort sett lika viktigt 
för ett samhälles utveckling som dess produktion.87 

2.1.1 Den nya köprättens framväxt  
Innan den första konsumentköplagen trädde ikraft 1974 var det bortsett från lagen (1915:219) 
om avbetalningsköp endast lagen (1971:238) om hemförsäljning m.m. som innehöll särskilda 
civilrättsliga regler om konsumentköp.88 I övrigt var det den då gällande allmänna köplagen 
som tillämpades även på konsumentköp. Denna sistnämnda lag tillkom år 1905 som ett 
resultat av ett samarbete mellan Sverige, Norge och Danmark.89 På grund av att näringsidkare 
i allt större utsträckning använde sig av ensidigt upprättade standardavtal, som i många fall 
inskränkte säljarens ansvar för fel i varan, ansågs det finnas ett behov av lagstiftning för att 
stärka konsumenternas ställning vid köp.90 De viktigaste reglerna i den äldre 
konsumentköplagen kan därför sägas reglera just säljarens ansvar vid dröjsmål och fel i 
vara.91 Det lades vid lagens utformande stor vikt vid att lagen till stora delar skulle göras 
tvingande.92 

Då den äldre konsumentköplagen inte innehöll en fullständig reglering av 
konsumentköpen, utan användes parallellt med 1905 års köplag, reviderades 
konsumentköprätten vid skiftet av 80- och 90-talet.93 Revisionen resulterade i en köplag och 
en konsumentköplag, vilka båda trädde ikraft den 1 januari 1991. Lagarna, som genom åren 
genomgått mer eller mindre ingripande förändringar, utgör stommen för vad som kallas den 
nya köprätten.94 

                                                 
86 Följande avsnitt bygger om inte särskilt framgår på Grobgeld, L., Norin, A., Konsumenträtt, s. 13 och 20. 
87 Källström, K., JT Jubileumshäfte 2007 s. 36. 
88 Prop. 1973:138 s. 9. 
89 Håstad, T., Köprätt, s. 15. 
90 Prop. 1973:138 s. 28. 
91 Prop. 1973:138 s. 34 f. samt Håstad, T., Köprätt, s. 226. 
92 Prop. 1973:138 s. 29 ff. 
93 Prop. 1989/90:89 s. 22 ff. 
94 Håstad, T., Köprätt, s. 17. 
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Sveriges medlemskap i EU betydde inledningsvis inte så mycket för konsumentskyddet i 
Sverige.95 Det dröjde något innan arbetet med konsumentpolitiska åtgärder tog fart i EU och 
det svenska konsumentskyddet var redan starkare än vad som föreskrevs i minimidirektiven. 
På senare tid ökade arbetet med förstärkt konsumentskydd inom EU och en rad 
fullharmoniseringsdirektiv tillkom. Dessa direktiv, som föranlett en rad ändringar i de 
svenska konsumentskyddslagarna, gällde bland annat paketresor, produktansvar och 
distansavtal. 

2.1.2 Ett urval av konsumenträttens processrättsliga regler 
2.1.2.1 Förenklat tvistemål 
Ett konsumenträttsligt problem när det gäller tvistemål är att konsumenten i stort sett alltid är 
att betrakta som den svagare parten som på grund av sin underlägsna ekonomiska ställning 
många gånger får svårt att genomdriva sin rätt.96 Rättegångsbalken innehåller regler som 
stadgar att dispositiva tvistemål som rör mindre belopp än ett halvt prisbasbelopp ska avgöras 
genom ett förenklat förfarande där parterna, oavsett utgång, bär sina egna 
rättegångskostnader. Det är, trots reglerna om förenklade tvistemål, dock ovanligt att 
konsumenter inleder process mot näringsidkare i allmän domstol. Det vanligaste är istället att 
de vänder sig till ARN. 

2.1.2.2 Allmänna reklamationsnämnden 
Enligt 1 § första punkten i förordning (2007:1041) med instruktioner för Allmänna 
reklamationsnämnden ska nämnden pröva tvister mellan konsument och näringsidkare som 
rör varor eller tjänster som näringsidkaren har tillhandahållit. Prövningen ska mynna ut i en 
rekommendation om hur tvisten ska lösas. 10-13 §§ nämnda förordning reglerar ARN:s 
handläggning av konsumenttvister som avgörs vid sammanträden där de tvistande parterna 
inte får delta. Om ett ärende på grund av nämndens tidseffektiva arbetsformer inte lämpar sig 
för prövning får den enligt 15 § tredje punkten avvisa ärendet. 

2.1.3 Konsumentombudsmannen 
I förarbetet till 1971 års avtalsvillkorslag uttalades att konsumentombudsmannen skulle 
övervaka marknaden, förhandla med näringsidkare samt föra ”det allmännas talan inför 
marknadsrådet”.97 Regeringen fann ingen anledning till att ändra ordningen med 
konsumentombudsmannen som övervakande myndighet när Sverige genom AVLK 
införlivade EG-direktivet om oskäliga villkor i konsumentavtal (93/13/EEG) i svensk rätt.98 

En av konsumentombudsmannens uppgifter är således att övervaka AVLK:s efterlevnad 
och han kan både genom eget initiativ eller efter gjorda anmälningar – dels av konsumenter, 
dels av näringsidkare – ingripa mot användandet av oskäliga villkor.99 

                                                 
95 Följande stycke bygger huvudsakligen på Grobgeld, L., Konsumenträtt s. 23-26. 
96 Detta stycke bygger på Bernitz, U., Standardavtalsrätt, s. 126 f. 
97 Prop. 1971:15 s. 1. Marknadsrådet hade samma funktion som Marknadsdomstolen har idag. 
98 Prop. 1994/95:17 s. 76 f. 
99 Bernitz, U., Standardavtalsrätt, s. 173. 
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2.2 Handelsrättsliga regler 
2.2.1 Konsumentköplagens tillämpningsområde 

Konsumentköplagen, som är tillämplig även när köp avtalats på distans,100 gäller enligt 1 § 
första stycket köp av lösa saker som en näringsidkare säljer till en konsument. Utredningen 
föreslog vid lagens utformning att lagen skulle vara tillämplig på all lös egendom, men efter 
remissinstansernas kritik avgränsades köpeobjekten till lösa saker.101 Farhågan var att lagen 
antingen skulle bli för invecklad med flertalet särregleringar eller att konsumentskyddet skulle 
urvattnas med allt för generellt hållna regler.102 

Paragrafens andra stycke tar sikte på de så kallade förmedlingsfallen103: 

”Lagen gäller även i fall då säljaren inte är näringsidkare, om köpet förmedlas för säljaren 
av en näringsidkare. I sådana fall svarar både näringsidkaren och säljaren för säljarens 
skyldigheter enligt lagen.” 

 
Syftet med det aktuella stycket är att förhindra möjligheten för näringsidkare att – genom att 
inta rollen som förmedlare – kringgå KköpL.104 Det krävs inte att förmedlaren har en fullmakt 
utan endast att denne på något sätt medverkat till köpet.105 En förutsättning för att lagen blir 
tillämplig i förmedlingsfallen är som vi ser att säljaren inte är näringsidkare. Är även säljaren 
näringsidkare blir förmedlaren inte solidariskt ansvarig tillsammans med säljaren.106 KköpL 
blir då inte tillämplig på förhållandet mellan förmedlare och konsument.107 

2.2.2 Köplagen 
2.2.2.1 Tillämpningsområde 
Köplagen (1990:931) (KöpL) är, enligt 1 § första stycket, tillämplig på köp av lös egendom. 
Definitionen av köpeobjektet är med andra ord vidare än den i KköpL som endast är 
tillämplig på köp av lösa saker. Begreppet lös egendom avser all egendom som inte är fast 
egendom, vilket utläses motsatsvis ur 1 § första stycket jordabalken.108 Att KöpL är tillämplig 
på köp av lös egendom innebär att köp av fordringar, panträtter, nyttjanderätter och dylikt 
faller under lagens tillämpningsområde.109 Likaså vid överlåtelse av digitala objekt över 
internet.110 

KöpL har huvudsakligen utformats med tanke på köp av lösa saker vilket motiverar avsteg 
från vissa av lagens regler när köpeobjektet är av annat slag, exempelvis egendom utan fysisk 
substans.111 Andra regler, exempelvis lag (1936:81) om skuldebrev (SkbrL), kan träda in 
istället för eller jämte reglerna i KöpL.112 

KöpL är enligt 4 § inte tillämplig i de fall då KköpL är tillämplig. Är däremot KköpL inte 
tillämplig ska reglerna i KöpL ”i väsentliga delar kunna anses godtagbara även för 

                                                 
100 Prop. 1999/2000:89 s. 14. 
101 Prop. 1989/90:89 s. 28. 
102 Prop. 1989/90:89 s. 29. 
103 För uttrycket se Herre, J., Konsumentköplagen – En kommentar (3 uppl.), s. 69. 
104 Herre, J., Konsumentköplagen – En kommentar (3 uppl.), s. 69. 
105 Prop. 1989/90:89 s. 61. 
106 Prop. 1989/90:89 s. 61 f. 
107 Detta står uttryckligen i förarbetena, se prop. 1988/89:76 s. 61. 
108 Prop. 1988/89:76 s. 60. 
109 Prop. 1988/89:76 s. 61. 
110 Lehrberg, B., Köprätt, s. 71. 
111 Prop. 1988/89:76 s. 61 samt Lehrberg, B., Köprätt, s. 72. 
112 Prop. 1988/89:76 s. 61. 
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konsumentköp.”113 Då KköpL endast omfattar lösa saker blir KöpL tillämplig på 
konsumentköp som avser sådan lös egendom som inte utgör lösa saker.114 

Enligt 3 § KöpL tillämpas lagen inte om annat följer av avtal, handelsbruk, sedvänja eller 
praxis. 

2.2.2.2 Felansvar till följd av enuntiationer 
18 § första stycket KöpL som reglerar säljarens ansvar för så kallade enuntationer115 har 
följande lydelse: 

”Fel föreligger även om varan inte överensstämmer med sådana uppgifter om varans 
egenskaper eller användning som säljaren har lämnat vid marknadsföringen av varan före 
köpet och som kan antas ha inverkat på köpet.” 

Enligt paragrafens tredje stycke föreligger inte fel om uppgiften rättats i tid och på ett tydligt 
sätt. Allt för allmänt hållna så kallade lovprisande uppgifter leder inte till ett felansvar; det 
måste finnas viss konkretion i den uppgift som lämnas.116 

Det faktum att uppgifter lämnade vid marknadsföring många gånger har en avgörande 
betydelse både för en köpares möjlighet att bedöma en vara och för ett köpeavtal i stort är 
anledningen till att lämnade uppgifter ska beaktas vid en eventuell felbedömning.117 
Felansvaret är inte inskränkt till uppgifter som säljaren lämnat direkt till köparen utan 
omfattar uppgifter lämnade vid annonsering och annan reklam.118 Är säljaren osäker på någon 
omständighet avseende varan bör denne, för att undvika att riskera felansvar, försäkra sig om 
uppgifternas riktighet eller avstå från att lämna dem.119  

2.2.2.3 Skadestånd till följd av särskild utfästelse 
40 § KöpL reglerar köparens rätt till skadestånd. I lagrummets tredje stycke stadgas säljarens 
skadeståndsskyldighet av skador på grund av säljarens försumlighet eller vad som särskilt 
utfästs av säljaren. Exempel på försummelse kan vara att säljaren i sin marknadsföring har 
lämnat uppgifter om en varas egenskaper utan att kontrollerat uppgifternas riktighet.120 I fråga 
om särskild utfästelse ansvarar säljaren oavsett om denne känt till att varan avvek från det 
utlovade. 

Enligt skadeståndrättsliga principer krävs ett rättsligt relevant orsakssamband med 
avtalsbrottet för att ersättning ska utgå.121  

Skadeståndet omfattar enligt 67 § första stycket ersättning för utgifter, prisskillnad, 
utebliven vinst och annan direkt och indirekt förlust. Exempel på utgifter som kan ersättas är 
resekostnader.122 

Enligt allmänna kontrakträttsliga principer ersätts den skadelidande parten enbart för sin 
faktiska nettoförlust.123 Ett undantag från nämnda princip är att skadeståndet i vissa fall kan 

                                                 
113 Prop. 1989/90:89 s. 4. 
114 Lehrberg, B., Köprätt, s. 79. 
115 För uttrycket se Lehrberg, B., Köprätt, s. 236. 
116 Prop. 1988/89:76 s. 88. 
117 Prop. 1988/89:76 s. 33. 
118 Prop. 1988/89:76 s. 33. 
119 Prop. 1988/89:76 s. 88. 
120 Prop. 1988/89:76 s. 139. 
121 Prop. 1988/89:76 s. 193 . 
122 Prop. 1988/89:76 s. 194 f. 
123 Prop. 1988/89:76 s. 193. 
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utgå med ett belopp motsvarande skillnaden mellan det avtalade priset och gängse pris för 
liknade varor.124 

2.2.3 Konsumenttjänstlagen 
Innan KtjL trädde i kraft i mitten av åttiotalet saknades ”lagfästa normalregler att knyta an 
till” på konsumenttjänstområdet.125 En samlad reglering av tjänsteområdet skulle bidra till att 
på ett effektivare sätt än genom de allmänt hållna generalklausulerna i AVLK och 36 § AvtL 
kunna motverka oskäliga avtalsvillkor.126 

KtjL är enligt 1 § tillämplig vid tjänster mellan näringsidkare och konsument i fall då 
tjänsten avser arbete på lösa saker, arbete på fast egendom eller förvaring av lösa saker. 
Särskild reglering finns sedan 2005 intaget om småhusentreprenader. Marknadsdomstolen 
(MD) var i sitt remissvar i samband med lagens tillkomst starkt kritisk mot att 
tillämpningsområdet avgränsades så mycket och fann det beklagligt att lagförslaget inte 
omfattade fler tjänster.127 Särskilt behov fanns enligt MD vid behandling av personer, 
undervisning och sällskapsresor. Med anledning av MD:s kritik underströks det i förarbetets 
specialmotivering att lagen inte var tillämplig på behandling av människor eller till exempel 
frisörtjänster.128 

Värt att nämna i sammanhanget är att KtjL även är tillämplig vid sådana avtal som ingås på 
distans.129 

2.2.4 Distans- och hemförsäljning 
Distans- och hemförsäljningslagen (2005:59) (DHL) är tillämplig på avtal om överlåtelse och 
upplåtelse av varor samt avtal om tjänster förutsatt att dessa ingås mellan konsument och 
näringsidkare på distans eller vid hemförsäljning, 1 kap. 1 § DHL. Med begreppet varor 
menas lös egendom varför även rättigheter och digitala produkter på internet omfattas.130 
Dessa omfattas av 2 kap. DHL. Överlåtelse av rättigheter som är utgivna för allmän 
omsättning regleras dock speciellt i 3 kap. DHL och betecknas då finansiella instrument.131 

Lagen, som bygger på sex stycken EU-direktiv,132 syftar till att stärka konsumenters 
rättigheter vid internethandel, telefonförsäljning och hemförsäljning.133 Lagens primära 
innehåll utgörs av näringsidkarens informationsskyldighet och konsumentens ångerrätt.134 

Ångerfristen vid distansavtal om överlåtelse eller upplåtelse av lös egendom börjar löpa 
den dag konsumenten tar emot varan eller väsentlig del av den, se 2 kap. 10 § första stycket 
DHL. Vid distansavtal om tjänst börjar dock ångerfristen löpa redan den dag som avtalet 
ingås, se 2 kap. 10 § andra stycket DHL. Ångerfristen är normalt 14 dagar men kan förlängas 
till tre månader eller ett år om näringsidkaren inte fullgjort sin informationsplikt, se 2 kap. 11 
§ DHL. 

Från ångerrätten finns undantag. Bland annat när avtalet avser en tjänst och utförandet 
påbörjats med konsumentens samtycke under ångerfristen samt om avtalet avser en vara som 

                                                 
124 Prop. 1988/89:76 s. 194. 
125 Prop. 1984/85:110 s. 23. 
126 Prop. 1984/85:110 s. 22. 
127 Prop. 1984/85:110 s. 21. 
128 Prop. 1984/85:110 s. 144. 
129 Prop. 1999/2000:89 s. 14. 
130 Prop. 2004/05:13 s. 126. Definitionen av begreppet vara stämmer således överens med terminologin i KöpL. 
131 Prop. 2004/05:13 s. 150. 
132 Prop. 2004/05:13 s. 120. 
133 Prop. 2004/05:13 s. 1. 
134 Prop. 2004/05:13 s. 1. 
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på grund av sin beskaffenhet inte kan återlämnas alternativt snabbt försämras eller blir för 
gammal.135 

Om näringsidkaren anlitar ett ombud anses enligt 5 kap. 1 § DHL ombudet alltid vara 
behörig att handla på näringsidkarens vägnar. Med ombud avses endast person som handlar i 
näringsidkarens namn.136 En kommissionär som handlar i eget namn betraktas enligt DHL 
som en egen näringsidkare, inte som ombud.137 Bestämmelsen innebär att ombud alltid anses 
ha fullmakt enligt AvtL.138 

2.2.5 Oskäliga avtalsvillkor  
Oskäliga avtalsvillkor kan prövas dels konkret av allmän domstol i en tvist mellan två parter, 
dels genom en abstrakt prövning i MD.139 Till skillnad från den konkreta prövningen sker den 
abstrakta så att säga frikopplad från omständigheter i ett enskilt fall.140 MD prövar med andra 
ord om ett avtalsvillkor är oskäligt eller inte på ett mer principiellt plan. Leder prövningen 
fram till att villkoret är oskäligt kan domstolen meddela förbud mot fortsatt användning.  

Trots att de allmänna domstolarnas och MD:s prövningar skiljer sig åt har de det 
gemensamt att de ska bedöma när ett avtalsvillkor är oskäligt. Domstolarna är inte bundna av 
varandras avgöranden, men det är både sannolikt och önskvärt att till exempel de allmänna 
domstolarna lägger vikt vid MD:s tidigare avgöranden.141  

2.2.5.1 Civilrättslig prövning av avtalsvillkor 
När det gäller den enskilde konsumentens skydd mot oskäliga avtalsvillkor utgör 36 § AvtL 
ett viktigt komplement till den tvingande civilrättsliga regleringen.142 Paragrafen har följande 
innehåll: 

”Avtalsvillkor får jämkas eller lämnas utan avseende, om villkoret är oskäligt med hänsyn 
till avtalets innehåll, omständigheterna vid avtalets tillkomst, senare inträffade 
förhållanden och omständigheterna i övrigt. Har villkoret sådan betydelse för avtalet att 
det icke skäligen kan krävas att detta i övrigt skall gälla med oförändrat innehåll, får 
avtalet jämkas även i annat hänseende eller i sin helhet lämnas utan avseende.  

Vid prövning enligt första stycket skall särskild hänsyn tagas till behovet av skydd för 
den som i egenskap av konsument eller eljest intager en underlägsen ställning i 
avtalsförhållandet.  

Första och andra styckena äga motsvarande tillämpning i fråga om villkor vid annan 
rättshandling än avtal. 

I fråga om jämkning av vissa avtalsvillkor i konsumentförhållanden gäller dessutom 11 
§ lagen (1994:1512) om avtalsvillkor i konsumentförhållanden.”  

Vid utarbetandet av generalklausulen förespråkade Hellner att paragrafen skulle göra det 
möjligt för domstolarna att, till skillnad från tidigare, använda sig av en klausulinriktad 
bedömning huruvida ett visst avtalsvillkor skulle anses som oskäligt i sig.143 Mot denna 
hållning, som också stöddes av regeringen, ställde sig lagrådet som förespråkade en 

                                                 
135 Ytterligare undantag finns. Samtliga finns uppräknade i 2 kap. 4 § DHL. 
136 Prop 2004/05:13 s. 175. 
137 Prop 2004/05:13 s. 175. 
138 Prop 2004/05:13 s. 175. 
139 Bernitz, U., Standardavtalsrätt, s. 168 f. 
140 Bernitz, U., Standardavtalsrätt, s. 168 f. 
141 Prop. 1975/76:81 s. 132 f. 
142 Bernitz, U., Standardavtalsrätt, s. 143. 
143 Bernitz, U., Standardavtalsrätt, s. 139. 
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försiktigare tillämpning av paragrafen vilken skulle lägga stor vikt vid förhållanden i varje 
specifikt fall.144 Enligt Bernitz är det tydligt att domstolarna i stort gått på lagrådets linje i sin 
tillämpning, ett faktum som många gånger bidragit till att HD-avgöranden fått ett ganska 
snävt prejudikatvärde som givit en begränsad vägledning.145 

Grundtanken bakom paragrafen är att skydda den svagare avtalsparten – framförallt mot 
oskäliga villkor intagna i ensidigt upprättade standardavtal.146 36 § AvtL fungerar främst som 
en jämkningsregel, men i fall som rör standardavtal i konsumentförhållanden är domstolarna 
styrda av det av EU utfärdade så kallade avtalsvillkorsdirektivet147 vilket i artikel 6.1 stadgar 
att medlemsländerna ska föreskriva att oskäliga villkor ska lämnas utan avseende om avtalet i 
övrigt kan bestå utan villkoret.148 Lagtekniskt har direktivets införlivande i den civilrättsliga 
bedömningen vid just oskäliga avtalsvillkor i ensidigt upprättade standardavtal lösts genom 
att 36 § sista stycket AvtL hänvisar till 11 § AVLK som i viss mån modifierar tillämpningen 
av generalklausulen.149 Även 10 § AVLK ger konsumenten ett stärkt civilrättsligt skydd då 
oklara avtalsvillkor ska tolkas till konsumentens fördel. Avtalsvillkorsdirektivet och den 
dithörande villkorslistan styr alltså även bedömningen enligt den civilrättsliga 
generalklausulen i 36 § AvtL.  

Bortsett från 10-13 §§ innehåller inte AVLK några regler som är tillämpliga vid tvist 
mellan enskild konsument och näringsidkare.150 Resterande del av AVLK har istället en 
marknadsrättslig uppbyggnad vilket innebär att de på ett allmänt plan reglerar företagens 
handlande på marknaden.151 

2.2.5.2 Marknadsrättslig prövning av avtalsvillkor 
AVLK innehåller endast en materiell bestämmelse när det gäller marknadsmässig prövning av 
avtalsvillkor vilket är generalklausulen i 3 §.152 Paragrafens första stycke har följande lydelse: 

”Är ett avtalsvillkor som avses i 1 § med hänsyn till pris och övriga omständigheter 
oskäligt mot konsument, får Marknadsdomstolen förbjuda näringsidkaren att i framtiden i 
liknande fall använda samma eller väsentligen samma villkor, om förbudet är påkallat 
från allmän synpunkt eller annars ligger i konsumenternas eller konkurrenternas intresse.” 

Bernitz delar in villkor som kan prövas enligt 3 § AVLK i tre kategorier, ”nämligen villkor 
som strider mot tvingande regler, villkor som avviker från dispositiva regler och villkor som 
är vilseledande eller oklara … ”.153 Som vi ser i den citerade lagtexten ovan är 3 § likt övriga 
generalklausuler allmänt hållen. För att få vägledning i vad som utgör oskälighet i 
sammanhanget utgör den så kallade villkorslistan154 en grundläggande utgångspunkt.155 
Villkorslistan – som inte finns intagen i eller som bilaga till lagen utan återfinns i lagens 
förarbete156 – innehåller enligt artikel 3.3 i avtalsvillkorsdirektivet ”en vägledande, inte 

                                                 
144 Bernitz, U., Standardavtalsrätt, s. 139 f. 
145 Bernitz, U., Standardavtalsrätt, s. 139 f.  
146 Bernitz, U., Standardavtalsrätt, s. 143. 
147 Rådets direktiv 93/13/EEG av den 5 april 1993 om oskäliga villkor i konsumentavtal. 
148 Bernitz, U., Standardavtalsrätt, s. 145 ff. 
149 Prop. 1994/95:17 s. 102 ff. 
150 Bernitz, U., Standardavtalsrätt, s. 167. 
151 Bernitz, U., Standardavtalsrätt, s. 167 f. 
152 Bernitz, U., Standardavtalsrätt, s. 170 ff. 
153 Bernitz, U., Standardavtalsrätt, s. 172. 
154 Listan över oskäliga villkor är intagen som bilaga till rådets direktiv 93/13/EEG av den 5 april 1993 om 
oskäliga villkor i konsumentavtal.  
155Bernitz, U., Standardavtalsrätt, s. 175. 
156 Se prop. 1994/95:17 s. 92 f. 
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uttömmande lista på villkor som kan anses oskäliga.”157 De villkor som finns intagna i listan 
är inte alltid att anse som oskäliga, men det bör vid en bedömning presumeras att oskälighet 
föreligger.158 Exempel på innehållet i listan är avtalsvillkor som på ett otillbörligt sätt 
begränsar konsumentens rätt vid kontraktsbrott, villkor som innebär så kallade haltande 
bundenhet och klausuler om ensidig villkorsändring.159 

 När det specifikt handlar om avtalsvillkor som är oklara eller vilseledande kompletteras 
AVLK av 10 § MFL som genom sitt förbud mot vilseledande marknadsföring även kan 
tillämpas på vilseledande presentation av avtalsvillkor.160 Enligt lagrummet får en 
näringsidkare inte heller utelämna väsentlig information i marknadsföringen av sin egen eller 
någon annans näringsverksamhet. Med vilseledande utelämnande likställs att väsentlig 
information ges på ett oklart eller tvetydigt sätt. Exempel på sådan väsentlig information som 
avses är information som rör kundservice, reklamationshantering, näringsidkarens åtaganden 
och konsumentens rättigheter enligt lag. 

2.2.6 Fordringsrätt 
2.2.6.1 Förpliktelser 
Det vanligaste sättet som förpliktelser uppstår är genom avtal.161 Den part som enligt avtalet 
är förpliktigad till något – har en skuld – kallas gäldenär och motparten som är berättigad 
detsamma – har en fordran – kallas borgenär. I de flesta avtal har båda parter förpliktelser och 
därmed är båda parter varandras gäldenärer och borgenärer samtidigt. Ett belysande exempel 
är köpeavtalet, i vilket säljaren är förpliktigad att prestera en vara och köparen är förpliktigad 
att prestera pengar. 

Beroende på arten av vad gäldenären ska prestera kan dennes förpliktelser delas in i 
naturaförpliktelser och penningförpliktelser. I exemplet med köpeavtalet sägs säljarens 
förpliktelse vara av det förra slaget och köparens av det senare. 

Naturaförpliktelserna delas i sin tur vanligen in i genusförpliktelser och 
speciesförpliktelser. En genusförpliktelse innebär att det som gäldenären ska prestera endast 
är bestämt till dess art, exempelvis en viss mängd olja. Om gäldenären besitter två alster som 
båda kan användas för att fullgöra förpliktelsen så kan denne alltså själv bestämma vilken av 
dessa som ska användas.162 Speciesförpliktelser innebär dessutom, till skillnad från 
genusförpliktelser, att det som gäldenären ska prestera är individualiserat, det vill säga en viss 
vara. Penningförpliktelser är alltid genusförpliktelser. En sedel av viss valör kan alltid ersättas 
av en annan sedel av samma valör. 

Tidigare kom distinktionen mellan genus- och specieköp till uttryck i 1905 års köplag. 
Trots att den inte längre finns uttryckt i KöpL så kan de fortfarande ha betydelse vid 
kontraktsbrott.163 

2.2.6.2 Skuldebrevslagen 
SkbrL inleds med den allmänna satsen att den som utfärdar ett skuldebrev ansvarar för dess 
förskrivning, 1 § SkbrL.164 Vad ett skuldebrev är definieras inte i lagen, men av förarbetena 

                                                 
157 Rådets direktiv 93/13/EEG av den 5 april 1993 om oskäliga villkor i konsumentavtal. 
158 Prop. 1994/95:17 s. 47 f. 
159 Prop. 1994/95:17 s. 95 f. 
160 Bernitz, U., Standardavtalsrätt, s. 183. 
161 Följande avsnitt baseras, om inte annat särkskilt anges, på Mellqvist, M., Persson, I., Fordran och Skuld, s. 
20, 43 och 45. 
162 Prop. 1988/98:76 s. 28. 
163 Prop. 1988/98:76 s. 29. Lehrberg menar att i vissa situationer har distinktionen stor betydelse. Se Lehrberg, 
B., Köprätt, s. 70. 
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framgår att det rör sig om ”ensidiga, till det yttre fristående, skriftliga utfästelser att erlägga 
penningbelopp”.165  Lagen är med andra ord direkt tillämplig endast på penningförpliktelser. 

Utfästelser av annat slag, såsom utfästelser att utge gods, faller uppenbart utanför lagens 
direkta tillämpningsområde, men såvida inte annan lagstiftning lägger hinder i vägen kan 
lagen tillämpas analogiskt i dessa fall.166 

Om förfallotid inte avtalats kan gäldenären betala när denne själv vill och är skyldig att 
betala närhelst borgenären så kräver, 5 § SkbrL. 

Av 9 § SkbrL framgår att överlåtaren av ett skuldebrev svarar för fordringens giltighet, 
men inte för gäldenärens vederhäftighet. Visar sig fordringen vara ogiltig blir överlåtaren 
ersättningsskyldig, undantaget om förvärvaren var i ond tro.167 

2.2.7 Mellanmansrätt 
2.2.7.1 Sysslomannaskap och mellanmansrätt i allmänhet 
Den person – fysisk eller juridisk – som har fått i uppdrag att självständigt rättshandla för en 
uppdragsgivares räkning betecknas mellanman, alternativt syssloman.168 Uppdraget, som 
vanligen betecknas sysslomannaavtal169, ingås enligt allmänna avtalsrättsliga principer och 
saknar således formkrav.170 

Bud och förhandlare är inga mellanmän i denna bemärkelse då deras uppdrag endast 
består i att framföra meddelanden eller förhandla med blivande avtalsparter utan att binda 
dem.171 Dessa överför alltså rättshandlingar snarare än att själva företa dem.172 Mäklarens 
uppdrag liknar budets och förhandlarens men kan även innehålla inslag av avtalsutformning 
vilket gör att mäklaren ofta placeras i mellanmansrättens gränsområde.173 

Reglerna i 18 kap. handelsbalken (HB) om sysslomannaskap har sedan tillkomsten av 
nyare lagar kommit att förlora det mesta av sin betydelse.174 Vad gäller det inre förhållandet 
mellan huvudman och mellanman kan reglerna i 18 kap. HB dock fortfarande utgöra ett 
komplement.175 Då dessa regler främst är utformade för sysslomän som är fysiska personer, så 
kallade personliga uppdrag, har det diskuterats i doktrinen huruvida dessa regler kan tillämpas 
direkt på sysslomän som är juridiska personer, så kallade företagsuppdrag.176 Vid personliga 
uppdrag presumeras nämligen uppdragstagaren vara den svagare parten eller åtminstone 
jämställd med uppdragsgivaren, men vid företagsuppdrag är uppdragstagaren ofta den 
starkare parten.177 Det innebär att regler avseende personliga uppdrag ofta inte har samma 
relevans vid företagsuppdrag varför stor försiktighet måste iakttas när dessa regler tillämpas 
analogt.178 
                                                                                                                                                         
164 Lagrådet ifrågasatte paragrafens nödvändighet då regeln ansågs vara så självklar. Se prop. 1936:2 s. 32 och 
62. 
165 SOU 1935:14 s. 41. Vid denna tid ansågs definitioner göra lagtext svårtillgänglig. 
166 SOU 1935:14 s. 42. 
167 SOU 1935:14 s. 68. 
168 Tiberg, H., Dotevall, R., Mellanmansrätt, s. 14. 
169 Adlercreutz, A., Avtalsrätt I, s. 158. 
170 Sysslomannaavtal kan alltså uppstå genom konkludent handlande eller till och med passivitet, se Tiberg, H., 
Dotevall, R., Mellanmansrätt, s. 27. 
171 Tiberg, H., Dotevall, R., Mellanmansrätt, s. 14 samt Adlercreutz, A., Avtalsrätt I, s. 151. 
172 Adlercreutz, A., Avtalsrätt I, s. 151. 
173 Adlercreutz, A., Mulder, B. J., Avtal, s. 42, Tiberg, H., Dotevall, R., Mellanmansrätt, s. 20 samt Hellner, J. 
m.fl., Speciell avtalsrätt II häfte 1, s. 255. 
174 Tiberg m.fl., Mellanmansrätt, s. 17 samt Hellner, J., m.fl., Speciell avtalsrätt II häfte 1, s. 227 f. 
175 Tiberg, H., Dotevall, R., Mellanmansrätt, s. 26 f. 
176 Hellner, J. m.fl., Speciell avtalsrätt II häfte 1, s. 258 samt Tiberg, H., Dotevall, R., Mellanmansrätt, s. 27. 
177 NJA 2002 s. 644 med hänvisning till Hellner, J., m.fl., Speciell avtalsrätt II häfte 1. 
178 Se NJA 2002 s. 644 med hänvisning till Hellner, J. m.fl., Speciell avtalsrätt II häfte 1, jfr dock HD:s tidigare 
uttalande i NJA 1992 s. 16. 
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Då allmänna regler för de fall där företagsuppdrag tydligt skiljer sig från personliga 
uppdrag saknas får istället en bedömning göras från fall till fall av vilka regler som kan 
tillämpas analogt.179 

Trots att mellanmännen nuförtiden oftast är juridiska personer är även de nya 
mellanmansrättsliga lagarna huvudsakligen utformade som om mellanmännen vore fysiska 
personer.180  

2.2.7.2 Fullmakt 
En fullmakt är en rättshandling i vilken huvudmannen ger fullmäktigen behörighet att 
rättshandla med tredje man med bindande verkan för huvudmannen.181 Fullmakter är inte 
underkastade något formkrav och kan till och med uppkomma genom ett konkludent 
handlande från huvudmannens sida.182 Fullmakt kan utfärdas till såväl fysiska som juridiska 
personer.183 

Den fullmäktige företar rättshandlingar i huvudmannens namn, se 10 § första stycket 
AvtL. Det krävs av fullmäktige att denne med tillräcklig tydlighet klargör för tredje man att så 
är fallet, annars riskerar fullmäktige själv att bli bunden.184 Om det är oklart huruvida 
fullmäktige varit tillräckligt tydlig på den punkten så presumeras att denne uppträtt i eget 
namn.185 

Så länge fullmäktige handlar med stöd av fullmakt, tydligt klargör det för tredje man samt 
inte överskrider sin befogenhet186 så blir han alltså inte själv bunden av avtalet och det 
uppkommer inga rättsverkningar för honom på grund av detta.187 Det sagda innebär dock inte 
att fullmäktige saknar inverkan på innehållet i det avtal som binder huvudmannen och tredje 
man. 

Om huvudmannen använt sig av en fullmäktig för att sluta avtal tillskrivs huvudmannen 
även fullmäktigens insikter och onda tro i samband med avtalsingåendet.  

Vid en bedömning enligt AvtL:s ogiltighetsregler ansvar alltså huvudmannen för 
fullmäktigens dolus eller culpa in contrahendo utan att huvudmannen egentligen vetat om 
omständigheterna, vilket ökar möjligheten för motparten att angripa avtalet med hjälp av 
exempelvis 30 eller 33 §§ AvtL.188 

2.2.7.3 Kommission 
Kommission kännetecknas enligt 1 § kommissionslagen (2009:865) (KommL) av att 
kommissionären rättshandlar i eget namn men för huvudmannens, kommittentens, räkning. 
Detta är olikt andra typer av mellanmän.189 Till skillnad från situationen vid fullmakt blir 

                                                 
179 Hellner, J., m.fl., Speciell avtalsrätt II häfte 1, s. 257 f. 
180 Hellner, J., m.fl., Speciell avtalsrätt II häfte 1, s. 226 f. 
181 Adlercreutz, A., Avtalsrätt I, s. 154. 
182 Adlercreutz, A., Avtalsrätt I, s. 156 samt Tiberg, H., Dotevall, R., Mellanmansrätt, s. 43 ff. 
183 Tiberg, H., Dotevall, R., Mellanmansrätt, s. 27. 
184 Tiberg, H., Dotevall, R., Mellanmansrätt, s. 44 f. 
185 Tiberg, H., Dotevall, R., Mellanmansrätt, s. 44 samt Adlercreutz, A., Avtalsrätt I, s. 211. 
186 Inom ramen för denna uppsats kommer fullmäktiges befogenhet inte att närmare beröras. Det får antas att 
Groupon och liknande aktörer inte går utanför sina huvudmäns instruktioner (exempelvis säljer varor till lägre 
pris än det pris huvudmannen satt). Även diskussionen kring vad som krävs för att konsumenter på internet ska 
anses varit i ond tro angående fullmäktiges beteende ligger utanför syftet med denna uppsats. För redogörelse av 
befogenhetsbegreppet, se Tiberg, H., Dotevall, R., Mellanmansrätt. 
187 Adlercreutz, A., Avtalsrätt I, s. 153 och 159. 
188 Adlercreutz, A., Avtalsrätt I, s. 196 och 259 samt Tiberg, H., Dotevall, R., Mellanmansrätt, s. 66 ff. 
189 Prop. 2008/09:88 s. 29. 
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kommissionären själv, istället för kommittenten, bunden av avtalet med tredje man och 
ansvarig för dess fullgörande, exempelvis enligt reglerna i KköpL.190 

Ofta vet tredje man inte om att avtalsparten är en mellanman eller vem dennes kommittent 
är.191 Även om tredje man har vetskap om vem kommittenten är så kan han dock endast rikta 
krav mot denne under vissa särskilda förhållanden.192 

Kommission har stor betydelse i affärslivet.193 Det är ett gynnsamt upplägg för 
kommissionären som slipper ta den fulla affärsrisken.194 Återförsäljare som själv köper in 
varor riskerar att inte lyckas sälja dem, eller att tvingas sälja dem på rea, men en 
kommissionär kan alltid lämna tillbaka varorna till kommittenten.195 Vid kommissionsavtal 
bibehåller kommittenten nämligen sin äganderätt i varorna tills de säljs till tredje man.196 
Ytterligare en fördel för kommissionären är att denne kan kräva kommittenten på de varor 
eller den ersättning som behövs för att fullgöra avtalet med tredje man.197 De sakrättsliga 
fördelarna för kommittenten ökar kommissionens popularitet ytterligare.198 

KommL, som enligt 2 § är dispositiv, är tillämplig både på långvariga och enstaka 
uppdrag och har en vidsträckt analogisk tillämpning, åtminstone på de mellanmän som 
handlar i eget namn.199 

2.2.7.4 Handelsagentur 
En handelsagent är en näringsidkare som handlar med varor och har avtalat med sin 
huvudman om att självständigt och varaktigt verka för försäljning eller köp av varor, 1 § lag 
(1991:351) om handelsagentur (HaL). Ofta företräder handelsagenten fler än en huvudman.200 
Handelsagenten tar antingen upp anbud till huvudmannen eller sluter avtal i dennes namn. För 
det sistnämnda krävs ett särskilt bemyndigande av huvudmannen, 17 § HaL. Likaså för att ta 
emot betalning eller medge ändring i avtalet, 22 § HaL.201 Detta bemyndigande uppkommer 
enligt de allmänna reglerna om fullmakt (se avsnitt 2.2.7.2) och kan framgå uttryckligen i 
agenturavtalet, av bruk eller sedvänja.202 

Handelsagenten blir alltså inte själv bunden av avtalet med tredje man.203 Däremot kan 
tredje man vända sig till handelsagenten vid exempelvis fel i vara eller dröjsmål under 
förutsättning att handelsagenten medverkat till att avtalet kommit till stånd, 23 § HaL. Tredje 
man anses ha fullgjort sin reklamation om meddelandet har nått handelsagenten i rätt tid.204 
Handelsagentens informationsplikt gentemot huvudmannen innebär att denne måste 
vidarebefordra tredje mans meddelande till huvudmannen.205 Även om handelsagenten 

                                                 
190 Prop. 2008/09:88 s. 22 och 87 f. 
191 Adlercreutz, A., Avtalsrätt I, s. 153, Ramberg, J. och C., Allmän avtalsrätt, s. 61 samt Håstad, T., Köprätt, s. 
306. 
192 Endast om kommissionären är på obestånd, har lagt ner verksamheten eller är oanträffbar kan tredje man rikta 
krav mot denne, se 25 § KommL med hänvisning till 46 § KköpL. 
193 Prop. 2008/09:88 s. 1. 
194 Håstad, T., Köprätt, s. 306. 
195 Ramberg, J. och C., Allmän avtalsrätt, s. 61 samt Håstad, T., Köprätt, s. 306. 
196 Prop. 2008/09:88 s. 54. 
197 Håstad, T., Köprätt, s. 306. 
198 Håstad, T., Köprätt, s. 306. De sakrättsliga aspekterna kommer dock inte närmre att beröras i denna 
framställning. 
199 Prop. 2008/09:88 s. 30, Adlercreutz, A., Avtal, s. 42 samt Håstad, T., Köprätt, s. 312. 
200 Tiberg, H., Dotevall, R., Mellanmansrätt, s. 114. 
201 Huvudmannen kan också bli bunden av passivitet, se 18-23 §§ HaL. 
202 Prop. 1990/91:63 s. 87. 
203 Håstad, T., Köprätt, s. 309. 
204 Prop. 1990/91:63 s. 95. 
205 Prop. 1990/91:63 s. 58 f. 
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underlåter att göra det så påverkas inte tredje mans rätt.206 Som ovan nämnts kan 
handelsagenten inte ändra i avtalet, exempelvis medge prisnedsättning för fel i vara, utan att 
denne har särskilt bemyndigande från huvudmannen. 

Handelsagenturslagen är enligt 2 § HaL semidispositiv. 

2.3 Analogier 
Det svenska rättsystemet på civilrättens område är till sin uppbyggnad fragmentarisk vilket 
innebär att det inte finns någon heltäckande allmän civillag som täcker in alla tänkbara 
tvistesituationer.207 Lagstiftaren har istället valt att genom lag reglera vissa särskilda 
företeelser vilket är orsaken till att analogier är vanligt förekommande.208 

HD har definierat analogi på följande sätt: ”Saknas lagstiftning eller fastlagd rättspraxis … 
så bör den huvudsakliga grunden till bedömningen av dessa avtal vara analogier från lagregler 
och i viss mån rättspraxis.”209 I ett rättssystem som det svenska, som ”är fattigt både på 
generell lagstiftning och på prejudikat” är analogi ofta det enda som kan ge någorlunda säker 
ledning.210 

I situationer då några rättsregler inte är direkt tillämpliga i ett visst fall kan det finnas motiv 
till att genom laganalogi låna befintliga lösningar från gällande föreskrifter.211 För att 
laganalogi ska kunna bli aktuellt krävs dels att det finns en rättsregel som till sitt innehåll i 
viss mån är precis, dels att den har vissa beröringspunkter med det aktuella fallet och dels att 
någon argumenterar för att skälen till att tillämpa den lånade rättsregeln väger tyngre än att 
låta fallet blir olöst.212 Det måste enligt Strömholm vidare föreligga en betydande likhet 
mellan den reglerade och oreglerade situationen och att denna likhet inte upphävs av någon 
avgörande olikhet.213 Laganalogin innebär en generalisering av en befintlig rättsregel, det är 
dock viktigt att rättsregeln inte görs så vidsträckt att det innebär en kollision med andra 
befintliga regler.214  

Vid laganalogi tillämpas ett specifikt lagrum utanför sitt tilltänkta område. Ett alternativt 
tillvägagångssätt är att använda sig av en så kallad institutanalogi där ett helt eller stora delar 
av ett regelsystem tillämpas analogiskt.215 

Ett annat förfarande som kan tillgripas vid oreglerade fall är att genom så kallad 
rättsanalogi använda sig av allmänna principer för att nå en lösning.216 En definition av 
allmänna principer är ”allmänna och oskrivna normer härledda ur ett antal bestämmelser.”217 
Det talas i sammanhanget ofta om allmänna rättsgrundsatser.218 Rättsanalogin – som till 
skillnad från laganalogin är rättsskapande – har en tämligen stor betydelse i ett land som 
Sverige som inte valt en fullkomlig lagreglering inom till exempel civilrätten.219 

Här följer två exempel på hur analogier har använts i praxis. I NJA 2007 s. 962 fann HD 
det ”naturligt att göra analogier med konsumentlagstiftningen” vid bedömningen av ett villkor 
intaget i ett avtal gällande överlåtelsebesiktning av fastighet. Frågan i målet var om 
                                                 
206 Prop. 1990/91:63 s. 95. 
207 Lehrberg, B., Praktisk juridisk metod, s. 118. 
208 Lehrberg, B., Praktisk juridisk metod, s. 118. 
209 NJA 2002 s. 644. 
210 Hellner, J., m.fl., Speciell avtalsrätt II häfte 1, s. 27. 
211 Strömholm, S., Rätt, rättskällor och rättstillämpning, s. 457 f. 
212 Strömholm, S., Rätt, rättskällor och rättstillämpning, s. 459. 
213 Strömholm, S., Rätt, rättskällor och rättstillämpning, s. 459. 
214 Se Peczenik, A., Vad är rätt?, s. 342 med vidare hänvisning. 
215 Lehrberg, B., Köprätt, s. 38. 
216 Strömholm, S., Rätt, rättskällor och rättstillämpning, s. 461. 
217 Peczenik, A., Vad är rätt?, s. 349. 
218 Lehrberg, B., Praktisk juridisk metod, s. 119. 
219 Strömholm, S., Rätt, rättskällor och rättstillämpning, s. 462. 



24 
 

avtalsvillkoret om två års reklamationsfrist av den utförda besiktningen var del av avtalet, 
eller om den vid tiden treåriga fristen enligt 17 § KtjL skulle gälla. HD uttalade i 
prövningstillståndsmål nr Ö 1665-11 att det ”saknas vägledande praxis om möjligheten att i 
konsumentsammanhang göra en analog tillämpning av 20 § köplagen” och lämnade på grund 
av behovet av vägledning tillstånd till prövning i hovrätten.220  

De två rättsfallen visar på att det i konsumentsammanhang kan sökas analogistöd både i 
konsumentskyddslagstiftning och i allmän köplag när det aktuella fallet är oreglerat. 
 
  

                                                 
220 Hovrätten hade tidigare nekat prövning. 
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3 Analys 
3.1 Första affärsmodellen 
Rättsläget vad gäller den första modellen får sägas vara fastställt och utgör standardmodellen 
för hur internethandel bedrivs.221 

I denna modell säljer rabattföretaget varor i eget namn. Konsumenten beställer och betalar 
till rabattföretaget som sedan levererar produkten till konsumenten.222 

Varan levereras till konsumenten direkt utan att denne först behöver göra något ytterligare, 
exempelvis lösa in en värdecheck. Med andra ord föreligger inga omständigheter som 
komplicerar bestämmandet av köpeobjektets art. Varan som levereras är av det slag som i 
KköpL benämns lös sak. Köpeobjektets art utgör med andra ord inga hinder för att KköpL blir 
tillämplig. 

KköpL är som vi sett i avsnitt 2.2.1 tillämplig även när avtalet ingåtts via internet. Vid 
försäljning enligt denna modell handlar rabattföretaget i eget namn och levererar själv varan 
till konsumenten. Oavsett om det föreligger ett dolt kommissionsförhållande eller om 
rabattföretaget är en självständig återförsäljare så är det rabattföretaget som binds av avtalet 
och därigenom blir KköpL tillämplig. Det innebär att om rabattföretaget är i dröjsmål eller om 
varan skulle visa sig vara behäftad med fel så är det rabattföretaget som ansvarar för 
fullgörande av avtalet enligt KköpL:s regler för dröjsmål och fel i vara. 

3.2 Andra affärsmodellen 
I denna modell gör konsumenten sitt köp på rabattsajten. Rabattföretaget förmedlar sedan 
order och betalning till leverantören som därefter skickar den beställda varan till 
konsumenten.223 

Som nämnts i avsnitt 2.2.1 blir KköpL inte tillämplig när förmedlaren är en näringsidkare. 
Denna situation diskuterades i lagens förarbeten, men undantogs uttryckligen från dess 
tillämpningsområde.224 Att analogt tillämpa denna regel för att ge rabattföretaget ett 
solidariskt ansvar skulle vara att gå tvärtemot uttalandena i förarbetena.225 

Frågan är om leverantören eller rabattföretaget binds av avtalet. Oavsett vilket så sluts 
köpeavtalet mellan en konsument och en näringsidkare varför KköpL blir tillämplig enligt 1 § 
första stycket. För att avgöra vilken näringsidkare som blir konsumentens motpart – och 
därmed den som konsumenten kan rikta sina krav emot – krävs en fördjupad diskussion kring 
rabattföretagets roll. 

3.2.1 Avtalstolkning 
Vid bedömning av vilken typ av mellanmanssituation som föreligger är utgångspunkten vad 
rabattföretaget och leverantören själva rubricerar uppdraget som.226 Om det inte framgår 
tydligt av avtalet kan terminologin som används däri vara vägledande.227 Parternas egen 
rubricering eller språkliga bruk är dock inte avgörande för bedömningen eftersom det faktiska 
avtalsinnehållet och den praktiska tillämpningen av avtalet måste beaktas.228 En sådan 

                                                 
221 Lehrberg, E., Elektronisk fullgörelse, s. 20. 
222 Se avsnitt 1.2.2.3.1 för en närmre beskrivning. 
223 Se avsnitt 1.2.2.3.2 för en närmre beskrivning. 
224 Prop. 1989/90:89 s. 61. 
225 ARN gör samma bedömning i ärende 2008-0404. 
226 NJA 2012 s. 419 samt NJA 2000 s. 685. 
227 NJA 2000 s. 685. 
228 NJA 2012 s. 419. 
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granskning kan påvisa att den reella innebörden av avtalet är en helt annan än avtalets 
rubricering och terminologi.229 

Det är inte säkert att avtalet ger någon vägledning eller att det överhuvudtaget finns ett 
skriftligt avtal.230 Oavsett är det en sammanvägning av samtliga relevanta omständigheter som 
får ligga till grund för bedömningen av vilken typ av mellanman som rabattföretaget agerar 
som.231 

3.2.2 Fullmakt 
Det är inte nödvändigt att uppdragsförhållandet regleras i skriftliga avtal. Allmänna 
avtalsrättsliga principer för ingående av avtal gäller även för dessa avtal och kräver därför 
ingen särskild form.232 Det kan med andra ord räcka med ett konkludent handlande för att ett 
uppdragsavtal ska uppstå. 

I denna affärsmodell rättshandlar rabattföretaget åt sina leverantörer när de exempelvis tar 
emot konsumentens beställning och betalning. Företagets rätt att rättshandla åt leverantören 
kan vara något som uttryckligen överenskommits eller så ger det faktum att leverantören 
accepterar företagets agerande upphov till en behörighet att fortsätta. Även om rabattföretaget 
inledningsvis företagit rättshandlingarna utan behörighet kan de ratihaberas genom att 
leverantören tillägnar sig företagets prestation eller genom att vara passiva, såsom att 
underlåta att åberopa ogiltighet.233 Genom detta beteende skapas en så kallad 
toleransfullmakt.234 

Affärsmodellens struktur gör det således tydligt att någon form av fullmakt ligger till grund 
för rabattföretagets rättshandlande å leverantörernas vägnar, oavsett om den är uttryckligen 
överenskommen eller inte.235 

3.2.3 Kravet på tydlighet 
När rabattföretaget, med hjälp av sin fullmakt, ingår avtal med konsumenten för leverantörens 
räkning kan företaget gå tillväga på två sätt som ur juridisk synpunkt skiljer sig åt väsentligt. 
Antingen visar det sin fullmakt eller på annat sätt uppträder så att konsumenten förstår att 
avtalet ingås med leverantören och att det är till denne som konsumenten ska vända sig för att 
göra gällande sin rätt.236 Alternativt förtiger företaget att avtalet ingås för leverantörens 
räkning eller så ställer det sig i förgrunden på ett sådant sätt att det blir klart för konsumenten 
att denne endast ska ha med rabattföretaget att göra och inte leverantören.237 Företagets 
agerande blir avgörande för om det ska anses ha handlat i eget namn eller inte, och därmed 
om köpeavtalet uppstått mellan konsumenten och rabattföretaget eller mellan konsumenten 
och leverantören.238 

                                                 
229 NJA 1937 s. 591, NJA 1940 s. 164 samt NJA 2000 s. 685. 
230 Groupons avtal är endast skrivna för affärsmodell tre och behandlar inte denna typ av affärsmodell. Inte heller 
den använda rubriceringen (”samarbetsavtal”) eller terminologin (”partner”) ger någon vägledning för 
bedömningen, se bilaga 1 till 3. 
231 NJA 2012 s. 419. 
232 Prop. 2008/09:88 s. 87 ff. samt prop. 1990/91:63 s. 53 samt Hellner, J., Speciell avtalsrätt II häfte 1, s. 229. 
233 NJA 2003 s. 194. 
234 Tiberg, H., Dotevall, R., Mellanmansrätt, s. 50. 
235 Se avsnitt 2.2.7.2. 
236 Prop. 2008/09:88 s. 87. 
237 NJA 2000 s. 685 samt prop. 2008/09:88 s. 87. 
238 Prop. 2008/09:88 s. 87 f. 
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Företaget måste med tillräcklig tydlighet klargöra för konsumenten att det rättshandlar för 
leverantören annars riskerar det självt att bli bundet av avtalet.239 Om det är oklart huruvida 
rabattföretaget varit tillräckligt tydlig på den punkten så presumeras det uppträtt i eget namn.  

Kravet på hur tydlig den som rättshandlar med hjälp av fullmakt måste vara är möjligtvis 
något lågt ställt.240 Det krävs inte ens att huvudmannens namn anges, men tredje man – i detta 
fall konsumenten – måste åtminstone ha kunnat uppfatta att en fullmaktssituation föreligger 
för att kravet på tydlighet ska anses uppfyllt.241 Detta lågt ställda krav innebar i NJA 1961 s. 
658 att en kommun blev betalningsskyldig för varor då den agerat på ett sådant sätt att 
leverantören fått ett befogat intryck av att kommunen egentligen var beställarens huvudman 
och därmed leverantörens egentliga motpart. I NJA 1982 s. 244 gjorde HD samma bedömning 
gällande ett moderbolags respektive dotterbolags förehavanden. Om tredje man haft fog för 
sitt intryck tillmäts det således stor vikt vid bedömningen av huruvida en fullmaktsituation 
faktiskt förelegat eller inte.242 

Att ge ett generellt svar på vad en konsument får för intryck på de olika rabattsajterna, och 
om detta intryck är befogat eller inte, är givetvis ogörligt. Då det är Groupons affärsmodeller 
som ligger till grund för denna uppsats kan det i detta sammanhang kort nämnas hur 
konsumenten informeras på just denna rabattsajt. 

På Groupons hemsida står, under varje deal som säljs enligt denna affärsmodell, mycket 
kortfattat vilket företag som säljer varan. Till höger om erbjudandet finns även information 
om återköp och reklamation som, även om den är något knapphändig, hänvisar till 
leverantören. I företagets användarvillkor gentemot konsument står dessutom att det är 
leverantören, inte företaget självt, som tillhandahåller de varor och tjänster som säljs. Som 
ovan visats är kravet på tydlighet så lågt ställt att leverantörens namn inte ens behöver anges. I 
vår mening får Groupon därför med ovan beskrivna åtgärder i beaktande anses uppfylla kravet 
på tydlighet vilket får till följd att de handlar i huvudmannens namn. 

Det kan dock mycket väl finnas andra aktörer som inte uppfyller detta krav på tydlighet 
vilket får till följd att de, trots att de har en fullmakt, anses handla i eget namn. 

3.2.4 Avtalspart och ansvar 
3.2.4.1 Rabattföretag som rättshandlar i eget namn 
Följden av att ett rabattföretag inte uppfyller kravet på tydlighet och därigenom anses handla i 
eget namn blir att företaget, likt i den första affärsmodellen, blir konsumentens avtalspart. 
Köpeobjektet är även i denna modell av slaget lös sak vilket innebär att KköpL blir tillämplig 
på avtalet. 

Om företaget är i dröjsmål eller om varan skulle visa sig vara behäftad med fel så är det 
företaget som ansvarar för fullgörande av avtalet enligt KköpL:s regler för dröjsmål och fel i 
vara. 

Då företaget säljer varor i eget namn men för leverantörens räkning rör det sig egentligen 
om kommission. Detta är fallet oavsett om uppdraget är av kortvarig eller långvarig natur.243 
Att rabattföretaget har fullmakt från leverantören spelar inte någon roll om det inte använder 
sig av denna vid avtalsingåendet.  

                                                 
239 Se avsnitt 2.2.7.2. 
240 Tiberg, H., Dotevall, R., Mellanmansrätt, s. 45. 
241 Adlercreutz, A., Avtalsrätt I, s. 212. 
242 Adlercreutz, A., Avtalsrätt I, s. 84. 
243 Prop. 1990/91:63 s. 50 f. 
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3.2.4.2 Rabattföretag som rättshandlar i leverantörens namn 
Rabattföretag som uppfyller kravet på tydlighet och därmed anses handla i leverantörens 
namn blir inte konsumentens avtalspart. Istället blir leverantören avtalspart och därmed den 
som konsumenten ska rikta sina krav mot.244 Företagets roll som förmedlare kan med andra 
ord inte beskrivas som kommissionär.245 Istället rör det sig om ett fullmaktsuppdrag eller ett 
uppdrag om handelsagentur. 

I 1 § HaL definieras handelsagent på följande sätt: 

”Med handelsagent förstås i denna lag den som i en näringsverksamhet har avtalat med en 
annan, huvudmannen, att för dennes räkning självständigt och varaktigt verka för 
försäljning eller köp av varor genom att ta upp anbud till huvudmannen eller sluta avtal i 
dennes namn.” 

Rekvisitet näringsverksamhet har samma innebörd som i övrig civilrättslig lagstiftning, 
nämligen yrkesmässig verksamhet av ekonomisk natur.246 Att rabattföretagen är näringsidkare 
som handlar med varor råder ingen tvekan om.247 Likaså att rabattföretaget har avtalat med 
huvudmannen om att verka för försäljning.248 

Försäljningen ska dessutom ske för huvudmannens räkning. I avsnitt 2.2.7.1 nämndes att 
detta är ett gemensamt karaktärsdrag för samtliga typer av mellanmän. Att verka för 
försäljning för huvudmannens räkning åsyftar att handelsagenten tar upp anbud för eller sluter 
avtal åt huvudmannen. Att det sistnämnda är fallet har konstaterats ovan varför detta rekvisit 
får anses vara uppfyllt.249 

Kravet på självständighet åsyftar gränsdragningsproblematiken kring när fysiska personer 
ska anses inta ställning som arbetstagare snarare än uppdragstagare hos uppdragsgivaren.250 
Rabattföretaget är en juridisk person och omfattas inte av denna 
gränsdragningsproblematik.251 Kravet på självständighet är därför uppfyllt. 

Slutligen krävs att handelsagentens uppdrag är av varaktig karaktär vilket innebär mer än 
att endast förmedla en enstaka affär.252 Kravet innebär å andra sidan inte att uppdraget måste 
ha ingåtts på obestämd tid eller för en mycket lång tid.253 I propositionen till lagen nämns att 
även avtal som ingåtts för en säsong eller en kampanj är att anse som varaktigt i lagens 
mening.254 Bedömningen av huruvida ett uppdrag är varaktigt eller inte ska i första hand ske 
utifrån vad parterna har avtalat.255 Flera enstaka uppdrag från samma huvudman i tät följd är 
inte i sig en garanti för att uppdraget ska ses som varaktigt, men det kan tyda på att ett 
varaktigt avtalsförhållande är på väg att etableras.256 

Det är detta rekvisit som är avgörande för bedömningen av huruvida rabattföretaget är en 
handelsagent eller inte. Bedömningen kan resultera i olika utfall för olika rabattföretag och – 

                                                 
244 Prop. 1989/90:89 s. 61. 
245 Prop. 2008/09:88 s. 25 och 40. 
246 Prop. 1990/91:63 s. 52. 
247 Handel med varor åsyftar handel med lösöre, se prop. 1990/91:63 s. 52. Terminologin är därmed inte 
densamma som i KöpL och DHL där varor åsyftar all lös egendom. 
248 Detta framgår av samarbetsavtalet med leverantören, se exempelvis Groupons Allmänna villkor gentemot 
leverantör (maj 2010) (Bilaga 2). 
249 Se avsnitt 3.2.2 – 3.2.3. 
250 Prop. 1990/91:63 s. 50 f. 
251 Källström, K., Malmberg, J., Anställningsförhållandet, s. 26. 
252 Prop. 1990/91:63 s. 51. 
253 Prop. 1990/91:63 s. 51. 
254 Prop. 1990/91:63 s. 51. 
255 Prop. 1990/91:63 s. 51 f. 
256 Prop. 1990/91:63 s. 52. 
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om rabattföretaget inte tillämpar samma avtalsvillkor för alla leverantörer – även från uppdrag 
till uppdrag.257 

I avsnitt 2.2.7.4 nämndes att handelsagenten måste ha en särskild behörighet av 
huvudmannen för att kunna sluta avtal för dennes räkning och att behörigheten uppkommer 
enligt de allmänna reglerna om fullmakt. I avsnitt 3.2.2 konstaterades att en sådan behörighet 
föreligger. 

Om rabattföretaget är en handelsagent innebär det, som ovan nämnts i avsnitt 2.2.7.4, att 
konsumenten kan meddela sina krav på fullgörelse eller reklamationer på grund av fel i vara 
eller dröjsmål till rabattföretaget. Förutsatt att konsumenten meddelat rabattföretaget i rätt tid 
så har konsumenten fullgjort sin reklamationsplikt. Detta kommer av att handelsagenten har 
en informationsplikt gentemot sin huvudman vilket innefattar ett krav på att vidarebefordra 
tredje mans meddelande till denne.258  

Handelsagenten får enligt 22 § HaL inte heller ändra i avtalet, exempelvis medge 
prisnedsättning, utan särskild behörighet från huvudmannen. Ovan, i avsnitt 3.2.2, 
konstaterades att rabattföretaget har behörighet att vidta vissa rättshandlingar i leverantörens 
namn, såsom att sluta avtal och motta betalning. Huruvida rabattföretaget har befogenhet att 
ändra i redan ingångna avtal får dock bedömas från fall till fall. 

I avsnitt 2.2.7.4 nämndes att HaL i vissa delar är dispositiv. I lagens förarbete sägs att 
huvudman och handelsagent inte kan åsidosätta lagens bestämmelser om de är till förfång för 
tredje man.259 Konsumentens rätt att reklamera till rabattföretaget kan alltså leverantören och 
rabattföretaget inte själva avtala bort. Standardavtalet med konsumenten kan dock innehålla 
bestämmelser som gör att denne frånsäger sig denna rätt. 

Att kraven på tydlighet och varaktighet är lågt ställda innebär, i vår mening, att de flesta 
rabattföretag vid en bedömning skulle betraktas som handelsagenter med underliggande 
fullmakter att sluta avtal i leverantörens namn. 

De uppgifter som rabattföretagen lämnar inverkar på bedömningen av vad som anses som 
fel i vara enligt 19 § andra stycket KköpL.260 Ovan ha nämnts att huvudmannen tillskrivs 
mellanmannens insikt, kunskap och onda tro vid avtalsingåendet.261 Det innebär att om 
rabattföretaget har överdrivit varans egenskaper, och detta haft inverkan på köpet, kan 
konsumenten rikta krav mot leverantören på grund av att fel föreligger i varan enligt KköpL 
eller kräva att avtalet ska ogiltigförklaras enligt 30 eller 33 §§ AvtL. 

Förutsatt att rabattföretaget bedöms vara en handelsagent med fullmakt får exemplet med 
Hasses gräsklippare följden att det är leverantören som ansvarar för felet i varan enligt 
reglerna i KköpL. Om vi antar att rabattföretaget i exemplet felaktigt påstått att gräsklipparen 
är solcellsdriven så är det leverantören som får svara för att varan inte överensstämmer med 
de uppgifter som lämnats. Då leverantören är en mindre utländsk firma kan det vara svårt för 
Hasse att komma i kontakt med den och framställa sina krav. Hasse kan dock vända sig till 
rabattföretaget för att reklamera köpet, förutsatt att Hasse inte genom avtal frånsagt sig den 
rätten. Detta leder dock endast till att Hasse anses ha reklamerat köpet i tid, inte att hans 
möjligheter ökar för att få felet avhjälpt. 

                                                 
257 Groupons samarbetsavtal ingås för en period om 24 månader med automatisk förlängning om 12 månader upp 
till fem år, se Groupons allmänna villkor gentemot leverantör (maj 2010) punkt 5.1 (bilaga 2). 
Varaktighetskravet är därmed, i vår mening, uppfyllt vilket innebär att Groupon ska betraktas som en 
handelsagent. 
258 Prop. 1990/91:63 s. 58 f. 
259 Prop. 1990/91:63 s. 54. 
260 Prop. 1989/90:89 s. 104. 
261 Se avsnitt 2.2.7.5. 
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3.3 Tredje affärsmodellen 
3.3.1 Ansvar för slutprodukten 
I avsnitt 3.2 konstaterades att rabattföretaget många gånger vid försäljning enligt den andra 
modellen utför uppdrag som handelsagent åt leverantörerna. Är det möjligt att företaget även i 
den tredje affärsmodellen kan sägas agera förmedlare åt leverantören? 

I denna affärsmodell handlar konsumenten med rabattföretaget som motpart, vilket 
framgår bland annat av företagets allmänna villkor.262 Företaget överlåter dock inte den 
slutprodukt som konsumenten önskar köpa utan en så kallad värdecheck som konsumenten 
kan använda för att erhålla slutprodukten.263 Trots affärsmodellens upplägg med köp och 
inlösen av värdecheckar syftar upplägget till att nå samma slutresultat som vid traditionella 
köp, nämligen att konsumenten i slutändan ska erhålla den önskade varan eller tjänsten. 
Rabattföretaget bidrar därmed till att leverantören får sina varor och tjänster sålda. Efter 
avdrag för provision vidarebefordrar rabattföretaget de pengar som konsumenten erlagt vid 
köpet. Det står därmed klart att det är fråga om någon sorts förmedling i ordets språkliga 
mening. Resonemanget leder till frågan om det även är förmedling i juridisk mening. 

Gemensamt för alla typer av mellanmän är att de handlar för huvudmannens räkning.264 
Avgörande för bedömningen av om uppdragstagaren handlar för egen eller huvudmannens 
räkning är huruvida huvudmannen har ett verkligt intresse av avtalet med tredje man samt 
avtalets villkor, främst priset.265 

Vid försäljning enligt denna affärsmodell står det klart att leverantören får betalt för varje 
inlöst värdecheck och att denne är delaktig vid bland annat fastställandet av priset. 
Leverantören får därför anses ha ett verkligt intresse av att avtal med tredje man kommer till 
stånd och av det avtalade priset. Det skulle med andra ord kunna röra sig om en mellanman. 
Att rabattföretaget i denna affärsmodell rättshandlar i eget namn och för huvudmannens 
räkning innebär att det i sådana fall skulle vara fråga om kommission.266  

Affärsmodellen bygger dock på att konsumenten måste företa två rättshandlingar innan 
slutprodukten erhålls. Konsumenten sluter därmed avtal med två parter som båda handlar i 
eget namn. Konsumenten erhåller genom det första avtalet en värdecheck och genom det 
andra avtalet en slutprodukt. Det sätt som parterna binds vid avtal med varandra i denna 
affärsmodell ser av den anledningen annorlunda ut än vid någon typ av mellanmanssituation. 

Det skulle kunna argumenteras för att upplägget med värdecheckarna är av underordnad 
betydelse för konsumenten. Frågan uppkommer då om det är möjligt att bortse från 
värdecheckarna och göra slutprodukten till det egentliga köpeobjektet. När konsumenten 
genomför köpet på rabattsajten skulle KköpL i sådana fall bli tillämplig på avtalet och 
rabattföretaget betraktas som en kommissionär. 

Visserligen har enskilda rättshandlingar bortsetts från i rättspraxis när de ansetts vara av 
underordnad betydelse och därmed endast betraktas som ett led i en enda rättshandling.267 I 
dessa fall har dock endast enskilda transaktioner företagna för att undslippa en viss rättsföljd 
varit föremål för denna diskussion, inte hela affärsmodeller. 

I vår mening är det tveksamt om denna praxis kan tillföra något stöd till att bortse från 
värdecheckarna. Att på detta sätt tvinga in affärsmodellen i KköpL:s tillämpningsområde 
framstår för oss som ogörligt. Av samma anledning går KommL inte att tillämpa direkt. I 
avsnitt 3.2 nämndes att näringsidkares förmedling åt annan näringsidkare uttryckligen 

                                                 
262 Se bland annat Groupons allmänna villkor gentemot leverantör (maj 2010) punkt 1.1 (Bilaga 2) och LiveIts 
allmänna villkor 1 §. 
263 För en utförligare beskrivning, se avsnitt 1.2.2.3. 
264 Se avsnitt 2.2.7.1. 
265 SOU 2005:120 s. 60 samt prop. 2008/09:88 s. 55 f. 
266 Prop. 2008/09:88 s. 29 samt Tiberg, H., Dotevall, R., Mellanmansrätt, s. 14. 
267 Se bland annat NJA 1968 s. 563, NJA 1986 s. 721 samt NJA 1991 s. 352. 
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undantagits från KköpL:s tillämpningsområde. Liksom i andra affärsmodellen skulle även en i 
denna affärsmodell analog tillämpning av KköpL för att ge förmedlaren ett solidariskt ansvar 
gå emot uttalandena i förarbetena. 

Någon förmedlingsregel finns inte i KtjL då det inte ansågs föreligga något behov av 
det.268 Det ansågs endast i rena undantagsfall vara tänkbart att förmedling av sådana tjänster 
kunde förekomma.269 Det saknas därmed en tillämpbar förmedlingsregel både när 
slutprodukten är en vara och när den är en tjänst. 

I avsnitt 2.2.7.3 nämndes att kommissionärer har ett, om än dispositivt, ansvar för 
fullgörelse av avtalet med tredje man. Även om rabattföretaget inte ansvarar enligt KköpL för 
slutprodukten och affärsmodellens struktur hindrar en direkt tillämpning av KommL så 
kvarstår de ovan nämnda likheterna med kommission. Då ingen annan mellanmansrättslig lag 
är direkt tillämplig uppkommer frågan om en analog tillämpning av KommL är möjlig för att 
tillmäta rabattföretaget ansvar för fullgörelse av avtalet.270 

KommL anses ha vidsträckt analogisk tillämpning.271 I propositionen till denna lag nämns 
att lagen ger uttryck för allmänna förmögenhetsrättsliga principer och allmänna 
rättsgrundsatser i uppdragsförhållanden varför det finns utrymme att tillämpa lagen analogt på 
andra rättshandlingar än de som omfattas av lagens tillämpningsområde.272 Propositionen 
innehåller även många hänvisningar till vilka enskilda bestämmelser som kan tillämpas 
analogt, men dessa regler tar endast sikte på det inre förhållandet mellan kommittent och 
kommissionär, exempelvis kommissionärens rätt till provision. De regler som gäller 
förhållandet till tredje man saknar sådana direkta hänvisningar. Å andra sidan nämns också att 
KommL är viktig dels när vägledning för bedömning av en tvistlig fråga saknas, dels för att 
fastställa allmänna rättsgrundsatser om sysslomäns rätt och ansvar mot tredje man som ”i viss 
utsträckning” kan tillämpas analogt på andra rättsförhållanden.273 Resonemanget utvecklades 
dock inte ytterligare varför det är oklart vilka rättsförhållanden som åsyftas och i vilken 
utsträckning lagen kan tillämpas analogt. 

I likhet till de direkta hänvisningarna i propositionen synes praxis gällande analog 
tillämpning av KommL endast behandla det inre förhållandet mellan kommittent och 
kommissionär.274 

Det har i avsnitt 2.3 behandlats vad som bör beaktas vid analogisk lagtillämpning. Bland 
annat måste en betydande likhet mellan den reglerade och den oreglerade situationen 
föreligga och denna likhet får inte heller upphävas av någon avgörande olikhet. 

Visserligen rättshandlar rabattföretaget – likt kommissionären – i eget namn, men 
köpeobjektet är inte slutprodukten. 

Vanligtvis förtiger dessutom kommissionären att avtal ingås för annans räkning eller 
hemlighåller vem som är kommittenten.275 Om rabattföretaget skulle hemlighålla vart 
konsumenten ska vända sig för att lösa in sin värdecheck faller hela affärsmodellen. I denna 
affärsmodell handlar konsumenten direkt med leverantören, men vid kommission står 
kommittenten utanför tredjemansavtalets verkningar. Detta är en avgörande skillnad. 

                                                 
268 Prop. 2009/10:242 s. 85 samt prop. 1984/85:110 s. 33. 
269 Prop. 1984/85:110 s. 33. 
270 De andra typerna av mellanmän rättshandlar inte i eget namn. 
271 Svarts, G., NJ 2009:4 s. 23 ff. 
272 Prop. 2008/09:88 s. 2 och 89. 
273 Prop. 2008/09:88 s. 22. 
274 Det har dessutom inte rört sig om förmedlare utan om återförsäljare som handlat i eget namn. Se bl.a. NJA 
1992 s. 403, NJA 2000 s. 685 samt NJA 2009 s. 672. 
275 Prop. 2008/09:88 s. 29, Adlercreutz, A., Avtalsrätt I, s. 153, Ramberg, J. och C., Allmän avtalsrätt, s. 61 samt 
Håstad, T., Köprätt, s. 306. 
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I ett kommissionärsförhållande är det kommittenten som står affärsrisken, inte 
kommissionären.276 Kommissionären har rätt att få ersättning för de utgifter som rört 
uppdraget. Den kostnad rabattföretaget har haft för marknadsföringen står de själva för 
oavsett om kampanjen faller väl ut eller inte. Företagets enda intäkt är nämligen provision 
vilket innebär att om marknadsföringen misslyckas och kunderna inte köper produkten så får 
företaget inte någon intäkt. Affärsrisken utgör därmed ytterligare en olikhet med kommission. 

Sammantaget förefaller denna affärsmodell ha för stora olikheter med kommission för att 
motivera en analog tillämpning av KommL. Särskilt med beaktande av att det rör sig om ett 
företagsuppdrag, se avsnitt 2.2.7.1. 

I vår mening kan KköpL och KommL varken tillämpas direkt eller analogt för att ge 
rabattföretaget ansvar för slutprodukten. En strikt syn på affärsmodellens struktur ger vid 
handen att rabattföretaget endast ansvarar för vad som framgår av det avtal som slutits mellan 
rabattföretaget och konsumenten. Detta avtal omfattar endast försäljning av en värdecheck. 
För faktiska fel eller dröjsmål i slutprodukten svarar leverantören enligt det avtal som ingåtts 
mellan leverantören och konsumenten. 

Avtalet mellan konsument och rabattföretag avser alltjämt ett köp av det som 
rabattföretagen själva brukar beteckna värdecheck. För att undersöka vilket civilrättsligt 
ansvar som kan komma att aktualiseras vid försäljning av dessa värdecheckar krävs att vi först 
fastställer vad värdechecken som instrument bör betraktas som rent juridiskt. 

3.3.2 Presentkort, värdecheck, kupong eller något annat? 
3.3.2.1 Presentkort och värdecheck 
Presentkort definieras av Svenska Akademien som en ”värdehandling som ges i present (i 
form av ett kort e.d.) och som t.ex. ger mottagaren möjlighet att göra inköp i viss affär för viss 
summa”.277 Någon svensk legaldefinition av presentkort finns inte. 

I USA behandlar Credit Card Act278 så kallade gift cards. I denna görs en åtskillnad 
mellan generella presentkort, som kan lösas in hos en mängd olika handlare och presentkort 
som enbart kan lösas in hos en bestämd handlare eller butikskedja. Utmärkande för båda typer 
är att de är anskaffade genom ett i förväg utbyte mot pengar och att vissa på förhand bestämda 
handlare accepterar dem som betalningsmedel. Ytterligare en gemensam nämnare är att 
presentkorten är bärare av en viss summa pengar. Av presentkorten med begränsad räckvidd 
görs ytterligare en uppdelning mellan så kallade gift certificates och store gift cards. Gift 
certificates är den mer inskränkta varianten av de två och definieras som ett elektroniskt löfte 
som är utfärdat till ett visst fast belopp som inte går att ändra. Även ett store gift card kan vara 
ett elektroniskt löfte, men kan också vara ett plastkort eller annan typ av betalningskod eller 
bevis. Till skillnad från gift certificates kan store gift cards öka i värde genom att det laddas 
av innehavaren.  

Ett ord som verkar användas i det närmaste synonymt med presentkort är värdecheck.279 
Både presentkortet och värdechecken hade förmodligen sorterats in under det allmänna 
samlingsnamnet gift card. Värdechecken passar i högre grad än presentkortet in under den 
amerikanska definitionen av ett generellt presentkort och det svenska språkbruket av 
presentkort i inskränkt mening kan sägas ha mest beröringspunkter med store gift cards. 

                                                 
276 Håstad, T., Köprätt, s. 306. 
277 Svenska Akademien, Svensk ordbok M-Ö, s. 2397. 
278 Credit Card Accountability Responsibility and Disclosure Act of 2009 sec. 915 (2). 
279 Se www.kuponginlosen.se. 
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Groupon själva säger att de säljer presentkort alternativt värdecheckar.280 Enligt vår 
mening är det svårt att sortera in det Groupon tillhandahåller under presentkort eller 
värdecheck, även om orden ges en vid innebörd. Vi har sett att utmärkande drag för 
presentkort och värdecheckar är att de genom utbyte mot pengar anskaffas genom förköp. Så 
långt passar beskrivningen in. Vi har även sett att presentkort och värdecheckar är bärare av 
en viss summa pengar. Det är på denna punkt vi anser att vad Groupon tillhandahåller inte 
fullt ut kan liknas med ett presentkort eller en värdecheck.  

3.3.2.2 Kupong 
Ordet kupong har gamla anor.281 Ordet ges olika betydelser där kravet på avskiljbar del ofta 
förekommer, till exempel del av blankett eller häfte.282 I en friare diskussion kan sägas att 
ordet kupong sett för sig har en ganska vag eller oklar innebörd. Ofta används det som sista 
ledet i ett bindeord och får därigenom ett tydligare innehåll, till exempel matkupong, 
tipskupong och rabattkupong. När det gäller rabattkuponger kan en indelning i så kallade 
printkuponger och mobilkuponger göras där de förstnämnda helt enkelt är fysiska kuponger 
och de sistnämnda är kuponger i elektronisk form.283 

Själva ordet och namnet Groupon kan antas vara ett så kallat teleskopord – motsvarande 
engelskans portmanteau, det vill säga en sammanblandning av orden group och coupon – 
vilket kan ge förespeglingen att vad som tillhandahålls är en typ av gruppkupong. Med 
inställningen att ordet kupong kan ha en oprecis innebörd finns det enligt oss inget som talar 
emot att likna vad som saluförs med en kupong. Problemet är istället att det inte ger så 
mycket, det blir för vagt. 

3.3.2.3 Voucher 
I Svenska akademiens ordlista beskrivs voucher som en ”kupong med kvitto på 
förhandsbetalning av till exempel ett hotellrum”.284 Bruket av vouchrar är nog vanligast i 
samband med bokning av resor, hotell och evenemang av olika slag. Kanske är ordet 
fortfarande främmande för många konsumenter, framförallt i samband med köp av varor och 
tjänster. 

I ett förslag om ändring av ett momsdirektiv285 för EU-kommissionen diskussioner om ett 
instrument som kallas voucher.  Där beskrivs vouchrar i vid mening som instrument – i fysisk 
eller elektronisk form – som ger innehavaren rätt till varor eller tjänster, eller till en 
prisreduktion eller rabatt i samband med tillhandahållande av varor eller tjänster.286 Enligt 
förslaget ska inlösandet av en voucher inte likställas med en betalning utan istället ses som 
”ett utövande av en rätt till följd av en betalning som ägde rum när vouchern utställdes eller 
bytte ägare.”287 Rätten som innehavaren av en voucher äger motsvaras av en skyldighet att 
tillhandahålla varorna eller tjänsterna.288 I förslaget görs en särskild åtskillnad mellan så 
kallade flerfunktionsvouchrar, enfunktionsvouchrar och rabattvouchrar vilka enligt 
kommissionens förslag ska definieras på följande sätt: 

                                                 
280 I Groupons Allmänna villkor används ordet presentkort och vid marknadsföringen av deals och i 
kommunikationen används ordet värdecheckar. 
281 Se bland annat Östergren, O., Nusvensk ordbok, s. 1350 f. med hänvisningar till 1900-talets första decennier.  
282 Östergren, O., Nusvensk ordbok, s. 1350 f. Se även Svenska Akademien, Svensk ordbok A-L, s. 1670 samt 
Nationalencyklopedin, Ordbok Hå-Reko 2, s. 229 f. 
283 Se www.kuponginlosen.se. 
284 Svenska Akademien, Svensk ordbok M-Ö, s. 3568. 
285 KOM(2012) 206 slutlig. 
286 KOM(2012) 206 slutlig, s. 2 f. 
287 KOM(2012) 206 slutlig, s. 6. 
288 KOM(2012) 206 slutlig, s. 6 f. 
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”Med enfunktionsvoucher avses en voucher som medför en rätt att erhålla en leverans av 
varor eller ett tillhandahållande av tjänster, där leverantörs eller tillhandahållarens 
identitet, platsen för leveransen eller tillhandahållandet och den tillämpliga 
mervärdesskattesatsen för dessa varor eller tjänster är kända vid tidpunkten för 
utställandet av vouchern. 

Med flerfunktionsvouchrer avses en annan voucher än en rabattvoucher, som inte är en 
enfunktionsvoucher. 

Med rabattvoucher aves en voucher som medför en rätt att erhålla en prisreduktion 
eller rabatt i samband med en leverans av varor eller ett tillhandahållande av tjänster.”289 

Skatteverket gör en liknande bedömning om vad en enfunktionsvoucher är i ett 
ställningstagande290 och trots att definitionen inte är lagstadgad i skrivande stund väljer vi att 
tillämpa den i vårt fortsatta arbete. Vi anser dock att vad rabattföretagen tillhandahåller många 
gånger är ytterligare preciserat genom att vouchern medför en rätt till en bestämd vara, till 
exempel en skjorta, av ett visst märke, i en viss storlek, i en viss färg och med ett visst 
mönster.291 Vår bedömning är att det rabattföretagen kallar värdecheck utgör en undergrupp 
till enfunktionsvoucher som bär på en rätt till en viss bestämd vara eller tjänst.  

3.3.2.4 Halvspecifik naturaförpliktelse 
Naturaförpliktelser kan delas in i sak-, tjänste- och underlåtenhetsförpliktelser.292 Vi har i 
avsnitt 2.2.6.1 även sett att en vanlig uppdelning är mellan genus- och speciesförpliktelser. Då 
en genusförpliktelse enbart är artbestämt – till exempel datorer, kläder eller arbete – är 
speciesförpliktelsen dessutom individualiserad. Ett mellanting till de båda behandlade typerna 
av förpliktelserna är så kallade halvgeneriska förpliktelser som enligt 3 § andra stycket i 1905 
års köplag avsåg ”viss myckenhet … ur bestämt gods”. De halvgeneriska förpliktelserna 
behandlades i stort såsom genusförpliktelser.293 Uppdelningen mellan genus- och 
speciesförpliktelser hade i 1905 års lag betydelse för säljarens skadeståndsansvar. Enbart vid 
speciesköp kunde säljaren bli skadeståndsansvarig för utfästelser om en varas egenskaper.294 

Exempel på utpräglade generiska köpeobjekt är spannmål och råvaror.295 Halvgeneriska 
förpliktelser i den äldre köplagen tog som vi har sett sikte på en viss mängd ur ett visst gods, 
till exempel en viss mängd havre ur en viss skörd eller ett visst antal kilo lax ur en viss fångst. 
Vi saknar i sammanhanget en undergrupp till speciesförpliktelsen som likt den halvgeneriska 
utgör en undergrupp till genusförpliktelsen. Det borde i sammanhanget kunna talas om 
halvspecifika förpliktelser som utan att vara individualiserade tar sikte på en vara eller tjänst 
med vissa bestämda egenskaper.296 Exempelvis en dator av en viss modell, eller tjänst som 
avser ett visst arbete. 

Den produkt som konsumenten köper är följaktligen en halvspecifik fordran på 
leverantören. 

                                                 
289 KOM(2012) 206 slutlig, s. 19. 
290 SKV Dnr 131 359965-12/111, s. 3. 
291 Se SKV Dnr 131 661537-07/111, s. 3 där Skatteverket anser att en enfunktionsvoucher ”anger exakt vilken 
vara eller tjänst som erhålls i utbyte mot vouchern, … ” Ställningstagandet har ersatts av ställningstagandet i 
noten ovan och gäller inte längre, men kan enligt oss ändå ligga till grund för en diskussion. 
292 Se Mellqvist, M., Persson, I., Fordran & Skuld, s. 45 i not 59. 
293 Prop. 1988/89:76 s. 28. 
294 Se 42 § andra stycket 1905 års köplag. 
295 Prop. 1988/89:76 s. 28. 
296 Jfr Mellqvist som benämner även dessa förpliktelser som halvgeneriska, Mellqvist, M., Persson, I., Fordran 
och Skuld, s. 45. 
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3.3.2.5 En ny term 
Diskussionen i avsnitten ovan har lett fram till att köpeobjektet som rabattföretaget överlåter i 
den tredje affärsmodellen kan bestämmas till en voucher, i mobil- eller printkupongsform, 
som bär på en halvspecifik naturaförpliktelse vilken i sin tur avser antingen en vara eller en 
tjänst. En halvspecifik voucher om uttrycket tillåts.  

I avsnitt 1.3 nämndes att vi tills vidare begagnar termen värdecheck. Vi har ovan sett att 
denna terminologi är oprecis och till viss del missvisande varför vi i fortsättningen kommer 
att använda oss av termen voucher. 

3.3.3 Tillämplig lag på vouchrar 
Med utgångspunkten att rabattföretaget tillhandahåller en voucher har det nu blivit dags att 
undersöka vilka lagar som kan bli tillämpliga på överlåtelsen och vad det får för konsekvenser 
för företagets civilrättsliga ansvar. Det kan vara på sin plats att understryka att det är själva 
vouchern som är objektet för framförliggande prövning. Rabattföretagets respektive 
leverantörens ansvar för den faktiska varan eller tjänsten har behandlats ovan i avsnitt 3.3.1. 
Frågan vi nu ska utreda är om – och i så fall i vilka situationer – konsumenten kan vända sig 
till rabattföretaget på grund av voucherns beskaffenhet. 

3.3.3.1 Konsumentköplagen 
Som vi har sett i avsnitt 2.2.1 ovan är KköpL endast tillämplig på lösa saker. Panträtter, 
fordringar, aktier med mera undantas således från lagens tillämpningsområde.297 Lagen blir 
därmed inte tillämplig på vouchern som köpeobjekt. 

3.3.3.2 Skuldebrevslagen 
I motiven till KöpL uttrycks att vissa bestämmelser i SkbrL kan ”träda in i stället för eller 
jämte köplagens regler …”.298 SkbrL kan tillämpas analogt på åtskilliga förbindelser, trots att 
det inte rör sig om skuldebrev i egentlig mening.299 Reglerna i SkbrL utgår dock från att 
skuldebrevet avser en penningfordran vilket föranleder försiktighet vid analogisk tillämpning 
vid andra prestationer.300  

Fordringar kan avse pengar, tjänster eller varor och de kan vara mer eller mindre 
obestämda.301 Just när det gäller ensidiga fordringshandlingar tillämpas SkbrL analogt i stor 
utsträckning, även på fordringar som gäller annat än pengar.302 Av första paragrafen i SkbrL 
framgår att utfärdaren av ett skuldebrev svarar för sin förskrivning. Ett annat lagrum, till 
vilket det hänvisas till i motiven till KöpL,303 är 9 § som stadgar att överlåtaren av ett 
skuldebrev svarar för fordringens giltighet, men inte för gäldenärens betalningsförmåga.  

I motiven till SkbrL gjordes vid diskussion om lagens analogiska tillämpning en åtskillnad 
mellan genus- och speciesförpliktelser.304 Då de förstnämnda i regel ansågs bli bedömda 
enligt lagen, ansågs speciesprestationerna endast i viss utsträckning bli underkastade lagens 
bestämmelser. Tiberg ställer sig frågande till en generell uppdelning mellan olika typer av 

                                                 
297 Prop. 1989/90:89 s. 59. 
298 Prop. 1988/89:76 s. 61. 
299 Mellqvist, M., Persson, I., Fordran & Skuld, s. 109. 
300 Tiberg, H., Skuldebrev, växel och check, s. 19. 
301 Tiberg, H., Skuldebrev, växel och check, s. 14. 
302 Tiberg, H., Skuldebrev, växel och check, s. 16. 
303 Se prop. 1988/89:76 s. 61. 
304 Tiberg, H., Skuldebrev, växel och check, s. 19 f. 
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förpliktelser.305 Någon distinktion behöver enligt honom inte göras mellan till exempel ”s.k. 
delivery order, vilka avser rätten att utfå bestämt gods, och å andra sidan ett present- eller 
rabattkort, som avser rätten till genusgods.”306 I NJA 1961 s. 192 har HD tillämpat SkbrL 
analogt på Riksgäldskontorets förvaringsbevis för premieobligationer som enligt Tiberg 
”uppenbarligen måste avse en speciesskuld … ”.307 

I beslut 1995-1625 bedömde ARN ett presentkort avseende ett fallskärmshopp som ”en 
ensidig, till det yttre fristående utfästelse att utge en tjänst i form av ett fallskärmshopp till 
innehavaren.” Nämnden ansåg därför att reglerna om löpande skuldebrev skulle tillämpas 
analogiskt. 

Vi anser att den praktiska tillämpningen, trots uttalandena i förarbetena, talar för att 
SkbrL:s regler kan tillämpas analogisk på köp av vouchrar. De lagrum som här främst bedöms 
vara av intresse är ovannämnda 1 och 9 §§. Första paragrafen uttrycker vad som får anses vara 
en etablerad kontrakträttslig rättsgrundsats; utfärdarens ansvar för vad som står i ett 
skuldebrev. 

Oavsett om rabattföretaget själva anses utfärda vouchrarna eller om leverantören utfärdar 
dem och rabattföretaget sedan säljer dem kan lagens 9 § gällande överlåtarens ansvar för 
fordringens giltighet tillämpas. Enligt motiven till SkbrL blir avtalet som ligger till grund för 
överlåtelsen avgörande för att bedöma parternas inbördes rättigheter och skyldigheter.308 När 
det är fråga om köp som i förevarande fall blir därför köprättsliga regler avgörande för att 
reda ut ansvaret för en såld voucher.309 

3.3.3.3 Köplagen 
Köplagen vars tillämpningsområde är lös egendom omfattar som framgår av avsnitt 2.2.2.1 
bland annat fordringar. KöpL har alltså ett vidare tillämpningsområde än KköpL men är också 
”i första hand utformad med tanke på köp av lösa saker” vilket kan föranleda avsteg från 
lagen vid vissa typer av köpeobjekt.310 ”Köplagen gäller endast säljarens och köparens 
rättighet och skyldighet.”311 Vi har under avsnitt 3.3.1 sett att KköpL blir tillämplig på avtalet 
mellan konsument och leverantör. Detsamma gäller enligt 1 § KtjL vid så kallade 
hantverkstjänster. Det intressanta blir således att reda ut vilka skyldigheter rabattföretaget – i 
egenskap av säljare av en voucher – har gentemot konsumenten.  

Fel enligt 17 § KöpL 
Att KöpL är utformad främst för lösa saker får felreglerna i 17 § KöpL sägas vara ett tydligt 
exempel på. Att diskutera frågor om art, mängd, kvalitet, andra egenskaper och förpackning 
på en voucher ter sig märkligt och kan knappast varit lagstiftarens syfte. Ett avsteg från lagen 
förefaller därför lämpligt. Ett felansvar enligt 17 § kan enligt oss således inte åläggas 
rabattföretaget för sålda vouchrar. 

Felansvar på grund av enuntationer i praxis 
Som vi sett i avsnitt 2.2.2.2 kan fel även föreligga om varan inte överensstämmer med 
uppgifter lämnade i marknadsföringen. Det saknas avgöranden från högsta instans som 
behandlat felansvar enligt 18 § varför två hovrättsavgöranden får belysa hur regeln tillämpats 
i praxis. 

                                                 
305 Tiberg, H., Skuldebrev, växel och check, s. 19. 
306 Tiberg, H., Skuldebrev, växel och check, s. 19. 
307 För citerat uttalande se Tiberg, H., Skuldebrev, växel och check, s. 19. 
308 SOU 1935:14 s. 68. 
309 SOU 1935:14 s. 68. 
310 Prop. 1988/89:76 s. 61. 
311 Prop. 1988/89:76 s. 61. 
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I mål T 4565-99312 ansåg Svea hovrätt att en bostadsrätt var behäftad med fel enligt 18 § då 
kvadratmeterytan inte stämde överens med uppgifter som säljarna lämnat innan köpet. Detta 
trots att domstolen höll det som troligt att säljaren själv levt i villfarelse angående lägenhetens 
rätta yta. I RH 2012:84 som också gällde fel i bostadsrätt yrkade käranden på prisavdrag på 
grund av fel enligt 18 §. Anledningen var att det i köpeprospektet stod att det hörde ett förråd 
till lägenheten, vilket inte var fallet. Både tingsrätten och hovrätten biföll käromålet.  

1905 års köplag innehöll inte någon motsvarighet till det felansvar som stadgas i 18 §. De 
nya felreglerna ska dock inte ha inneburit någon större ändring av rättsläget jämfört med 
innan varför äldre prejudikat fortfarande bör tillmätas aktualitet.313 Ett fall från äldre praxis 
får därför berika framställningen. 

I NJA 1951 s. 254 fann HD att ett idrottsuppslagsverk var behäftat med sådana fel och 
brister att köparen ägt häva köpet. Bakgrunden i målet var att en bok salufördes som ett 
bokverk i lyxband som skulle innehålla en grundlig inventering av idrottsrörelsen i dess 
helhet. Boken, som kunde fungera som ett uppslagsverk, skulle enligt uppgift huvudsakligen 
handla om östgötaidrotten, bland annat genom en komplett redogörelse för länets samtliga 
föreningar, dess historia samt styrelseuppgifter. När kunden väl fick boken var den inte 
inbunden enligt uppgift, behandlade östgötaidrotten enbart sporadiskt och dess funktion som 
uppslagsverk var därför förfelad. Anledningen till kundens hävningsrätt var således att bokens 
egenskaper inte stämde överens med de uppgifter som lämnats innan köpet. 

Värt att notera är att felansvaret kräver att den lämnade uppgiften ska ha inverkat på köpet. 
Det är upp till köparen att ”göra antagligt att en uppgift av ifrågavarande slag haft inverkan på 
köpet.”314 Beviskravet beträffande orsakssambandet är dock lågt ställt.315 

Praxis från Allmänna reklamationsnämnden 
I det följande ska ett antal ARN-beslut där Groupon varit part behandlas. Besluten rör frågan 
om Groupons ansvar för uppgifter lämnade i marknadsföringen.  

Bakgrunden till ärende nr. 2012-0940 var att en konsument köpt en resa för två personer 
till Dubai genom Groupon. Resan kostade ca 6000 kr vilket betalades till Groupon i utbyte 
mot en voucher. Konsumenten vände sig sedan till resebolaget och bokade med hjälp av 
vouchern den aktuella resan. Resebolaget bekräftade bokningen. Några dagar senare hörde 
Groupon av sig och uppgav att det betalade priset endast avsåg en resenär och att det krävdes 
ytterligare ett köp för att resan skulle omfatta två resenärer. Groupon återbetalade köpet till 
konsumenten. Konsumenten yrkade en resa för två till det först avtalade priset alternativt 
kompensation motsvarande kostnaden för en resenär till, alltså ca 6000 kr ytterligare. Med 
hänvisning till 32 § första stycket AvtL, gällande bundenhet till en viljeförklarings innehåll, 
ansåg ARN att Groupon var bundet av avtalet. ARN rekommenderade därför Groupon att 
betala ytterligare ca 6000 kr till konsumenten. 

Även ärende nr. 2012-03339 handlar om felaktig marknadsföring vid resor. ARN 
rekommenderade i sitt beslut Groupon att ersätta konsumenten för kostnaden för ytterligare 
två resor. Någon hänvisning till aktuellt lagrum gjordes inte men motiveringen till beslutet var 
att ett avtal hade träffats och att Groupon i efterhand inte kunde ändra detta med hänvisning 
till tryckfel på sin hemsida. 

Ärende nr. 2012–07820 rörde Groupons ansvar för fel i marknadsföringen av körlektioner. 
Groupon hade marknadsfört ett erbjudande som omfattade åtta körlektioner hos en 
trafikskola. Erbjudandet var dock felaktigt och skulle bara omfatta fem lektioner, vilket även 
körskolan tillhandahöll. ARN ansåg att Groupon ingått avtal i eget namn och bundit sig att 

                                                 
312 Då HD inte beviljat prövningstillstånd har hovrättsdomen vunnit laga kraft. 
313 Lehrberg, B., Köprätt, s. 45. 
314 Prop. 1988/89:76 s. 88. 
315 Se Ramberg, J., Köplagen (1 jan. 1994, Zeteo), kommentaren till 18 § under rubrik 5. 
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tillhandahålla åtta körlektioner till avtalat pris. Motiveringen var att ”det följer av allmänna 
rättsgrundsatser att den som avgett en felaktig viljeförklaring måste meddela mottagaren om 
felet utan oskäligt uppehåll, för att rättshandlingen inte ska bli gällande”. Groupons 
meddelande efter nio dagar bedömdes inte vara inom skälig tid. Det framgår inte om Groupon 
använt sig av en värdecheck i det aktuella fallet men med det faktum att köpet gällde 
körlektioner framstår det som troligt. 

I ärende nr. 2012-07877 hade en konsument genom Groupon köpt en tjänst avseende 
fettreducering och yrkade hävning alternativt fullgörande av köpet. Anledningen var att 
konsumenten av marknadsföringen fått uppfattningen att tjänsten omfattade nio behandlingar 
vilket inte var fallet. ARN avslog yrkandet. Det intressanta i fallet är att ARN i sin motivering 
till beslutet hänvisar till 10 § KtjL som likt 19 § KköpL och 18 § KöpL behandlar felansvar på 
grund av enuntationer. Likt i fallet ovan framgår det inte om någon värdecheck har ingått som 
ett led i köpet men då slutprodukten även i detta fall är en tjänst framstår det som troligt. 

Av genomgången ovan kan det konstateras att ARN anser att ett rabattföretag har ett 
felansvar på grund av uppgifter lämnade i marknadsföringen. Vad som däremot är mer oklart 
är på vilken rättslig grund ansvaret vilar. ARN har i sina skäl hänvisat till felaktig 
viljeförklaring enligt dels 32 § AvtL, dels enligt allmänna rättsgrundsatser. I ärende nr 2012-
03339 framstår det närmast som grunden för beslutet är att avtal ska hållas och i det sist 
refererade ärendet hänvisar ARN till felreglerna i KtjL. Besluten i sig får anses ge uttryck för 
en tämligen samlad och konsumentvänlig bedömning. Däremot framstår det som att skälen till 
besluten inte grundas på ett stringent sätt, något som i vart fall ur ett rättsvetenskapligt 
perspektiv lämnar en del att önska. 

Gemensamt för dessa ARN-beslut är att den köpta vouchern inte berättigat till lika många 
resor, körlektioner eller behandlingar som rabattföretaget lämnat uppgift om. Företaget har då 
ett ansvar enligt 18 § KöpL och konsumenten kan kräva att företaget enligt 34–36 §§ KöpL 
avhjälper felet, det vill säga ordnar fler körlektioner eller dylikt, eller så kan konsumenten 
häva köpet enligt 37–39 §§ KöpL. 

Köplagens regler är visserligen dispositiva vilket innebär att felreglerna kan avtalas bort. 
Det bör dock krävas en förhållandevis tydlig friskrivning för att ansvar enligt 18 § första 
stycket ska åsidosättas.316 En restriktiv inställning till allt för generella friskrivningar har 
intagits i praxis.317 Vilka som är parter ska beaktas när det gäller att bedöma tydligheten.318 

I undantagsfall kan dylika friskrivningsklausuler helt eller delvis jämkas med stöd av 36 § 
AvtL.319 

Skadestånd på grund av särskild utfästelse 
Som vi sett under avsnitt 3.3.2.4 kunde enligt 1905 års köplag skadestånd till följd av 
utfästelser enbart dömas ut vid speciesköp. Att vouchern i modell tre bär på en halvspecifik 
förpliktelse talar för att köparen till följd av hävningen kan ha rätt till skadeståndsersättning 
på grund av särskild utfästelse. 

Vi ska knyta an till exemplet med Tage men fokuserar nu på hans eventuella rätt till det 
yrkade skadeståndet för resekostnaden. Det framgår som vi sett i avsnitt 2.2.2.3 att 
resekostnad kan vara ersättningsgill. Nu har förvisso Tage inte yrkat skadestånd för 
prisskillnaden i exemplet, men om så vore fallet finns det fog för att diskutera ersättning för 
denna. Ersättningen i den delen hade då blivit skillnaden mellan det pris Tage betalat till 
rabattföretaget och gängse pris på marknaden för en helrekonditionering av det 
marknadsförda slaget. 

                                                 
316 Håstad, T., Köprätt, s. 82. 
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3.4 Distans- och hemförsäljningslagen 
DHL är tillämplig på all lös egendom. Då avtal vid försäljning enligt samtliga affärsmodeller 
ingås på distans är DHL är tillämplig på alla dessa avtal. Kunden har således en ångerrätt om 
minst två veckor men denna kan förlängas upp till ett år om kravet på vilken information som 
ska lämnats inte har fullgjorts.320 

Försäljning enligt den första modellen omfattar endast varor och ångerfristen börjar löpa 
från det att konsumenten fått varan, eller väsentlig del av den, levererad. 

Försäljning enligt den andra affärsmodellen omfattar även den endast varor. Om 
rabattföretaget anses rättshandla i eget namn är det ansvarig för att ge korrekt information till 
konsumenten, precis som i första affärsmodellen. Om rabattföretaget anses rättshandla i 
leverantörens namn är det leverantören som bär ansvar för att rabattföretaget ger korrekt 
information om ångerrätt.321 Försummar rabattföretaget detta förlängs ångerrätten på samma 
sätt som om leverantören själv underlåtit att ge korrekt information vid köp som avtalats 
enligt den första affärsmodellen. Det har ansetts lämpligt att detta ansvar följer 
partsställningen i avtalet för att minska konsumentens osäkerhet om vart denne kan vända sig 
vid brister i informationen.322 

Den tredje affärsmodellen omfattar försäljning av vouchrar vilket enligt DHL är en vara.323  
Ångerfristen börjar därför löpa när konsumenten mottar vouchern. Ångerrätten upphör 
däremot, innan ångerfristen löpt ut, om varan inte längre är i ”väsentligt oförändrat skick”.324 
Det innebär att ångerrätten upphör om vouchern konsumeras, det vill säga används för att 
erhålla slutprodukten. 

3.5 Slutsats 
I analysen har rabattföretagens civilrättsliga ansvar utretts för respektive affärsmodell.  I det 
följande ska i korthet redogöras för de upptäckter som gjorts och de slutsatser som kan dras. 

3.5.1 Första affärsmodellen 
Första affärsmodellen utgör standardmodellen för hur vanlig internethandel bedrivs. Varor 
säljs i eget namn vilket innebär att rabattföretaget blir avtalspart. Köpeobjektet är detsamma 
som slutprodukten och är av det slag som i KköpL benämns lös sak. KköpL är tillämplig även 
när avtal ingåtts via internet. 

Vid försäljning enligt den första affärsmodellen har rabattföretaget således ett fullständigt 
civilrättsligt ansvar för dröjsmål och fel i vara enligt reglerna i KköpL. 

3.5.2 Andra affärsmodellen 
I den andra affärsmodellen kan rabattföretagets roll som mellanman arta sig på tre olika sätt. 
Kravet på fullmäktiges tydlighet är avgörande för om företaget anses handla i leverantörens 
namn eller i eget namn och därmed om rabattföretaget blir avtalspart eller inte. 

Om rabattföretaget rättshandlar i eget namn är det att betrakta som kommissionär. 
Rabattföretaget blir då avtalspart och har ett fullständigt civilrättsligt ansvar för dröjsmål och 
fel i vara enligt reglerna i KköpL. 

                                                 
320 Se avsnitt 2.2.4 för en utförligare beskrivning av ångerrätten. 
321 Prop. 2004/05:13 s. 175. 
322 Prop. 2004/05:13 s. 55. 
323 Med begreppet vara avses lös egendom, se prop. 2004/05:13 s. 126. 
324 Prop. 2004/05:13 s. 90. 
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Om rabattföretaget rättshandlar i leverantörens namn blir det inte avtalspart och saknar 
civilrättsligt ansvar. Istället blir leverantören avtalspart och därmed den som konsumenten ska 
rikta sina krav mot. Företaget intar då en roll som fullmäktig. Beroende på varaktigheten av 
företagets samarbete med leverantören kan företaget dessutom betraktas som en handelsagent. 

Om företaget har ett varaktigt samarbete med leverantören blir HaL tillämplig vilket ger 
företaget en dispositiv skyldighet att ta emot och förmedla konsumentens reklamationer och 
andra meddelanden. 

Den roll som antagligen är mest förekommande är en handelsagent med underliggande 
fullmakt att sluta avtal i leverantörens namn. Företaget blir då inte själv avtalspart och 
konsumenten kan därför inte på grund av avtalet rikta krav mot företaget. Det är istället 
leverantören som blir avtalspart och således den som konsumenten ska rikta sitt anspråk mot. 

De uppgifter som företaget lämnar inverkar på bedömningen av vad som anses som fel i 
vara. Leverantören tillskrivs även företagets insikt, kunskap och onda tro vid avtalsingåendet 
vilket innebär att om rabattföretaget överdrivit varans egenskaper kan konsumenten framställa 
krav mot leverantören på grund därav. 

3.5.3 Tredje affärsmodellen 
I den tredje affärsmodellen saknar rabattföretaget ansvar för dröjsmål eller fel i slutprodukten 
då varken KköpL eller KommL kan tillämpas på avtalet, inte ens analogt. Affärsmodellens 
olikheter är helt enkelt för stora och rabattföretagets roll kan inte betraktas som någon av de 
idag reglerade typerna av mellanmän. 

Företagets plikt gentemot konsumenten är därför begränsat till vad som framgår av avtalet 
med konsumenten, nämligen att överlåta en så kallad voucher. Denna voucher bär på en 
halvspecifik naturaförpliktelse avseende en slutprodukt som antingen är en vara eller en tjänst. 
Slutprodukten levereras av en annan aktör som konsumenten ingår ett enskilt avtal med. Det 
är denna leverantör som svarar för faktiska fel i varan eller om leverantören är i dröjsmål, 
exempelvis enligt reglerna i KköpL eller KtjL. 

Den voucher som företaget säljer är lös egendom, men inte lösöre. Denna typ av vara 
omfattas inte av KköpL vilket innebär att lagen inte blir tillämplig på avtalet mellan 
rabattföretaget och konsumenten trots att köparen är konsument och säljaren är en 
näringsidkare. Istället blir KöpL tillämplig. 

Enligt KöpL har företaget ett ansvar för lämnad information i marknadsföringen om denna 
anses ha inverkat på köpet. Likaså kan företagets särskilda utfästelser ligga till grund för 
skadeståndsersättning. KöpL är visserligen dispositiv, men det krävs tydliga friskrivningar för 
att undgå detta ansvar.  

Liknande ansvarsregler som i 18 § första stycket KöpL återfinns i såväl KköpL, KtjL som 
SkbrL vilket tyder på att civilrättsligt ansvar för enuntiationer är en allmän rättsgrundsats. 
Oavsett friskrivningen tydlighet kan den således anses oskälig och angripas med hjälp av 36 § 
AvtL. 

Rabattföretaget saknar således civilrättsligt ansvar för dröjsmål eller fel i slutprodukt vid 
försäljning enligt den tredje affärsmodellen, men har ett dispositivt ansvar för enuntiationer 
gällande voucherns egenskaper. 

3.5.4 Ångerrätt 
I samtliga affärsmodeller ingår konsumenten köpeavtalet på distans vilket gör DHL 
tillämplig. Detta gäller även de vouchrar som säljs i den tredje affärsmodellen eftersom DHL 
omfattar försäljning av all lös egendom. 
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Konsumenten har således en ångerrätt om minst två veckor men denna kan förlängas upp 
till ett år om kravet på vilken information som ska lämnats inte har fullgjorts.325 Ångerfristen 
börjar löpa från det att konsumenten fått varan, eller väsentlig del av den, levererad. 

Vid försäljning enligt den andra affärsmodellen bör noteras att det är leverantören som bär 
ansvar för att företaget ger korrekt information om ångerrätt.326 Om rabattföretaget försummar 
detta förlängs ångerrätten på samma sätt som om leverantören själv försummat detta. 

I den tredje affärsmodellen är det vouchern som utgör köpeobjektet, inte slutprodukten. 
Ångerrätten upphör innan ångerfristen löpt ut om vouchern konsumerats, det vill säga lösts in 
hos leverantören. 

  

                                                 
325 Se avsnitt 2.2.4 för en utförligare beskrivning av ångerrätten. 
326 Prop. 2004/05:13 s. 175. 
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4 Avslutande kommentar 
Vi har sett att det saknas någon skräddarsydd lösning på det aktuella området men att det 
genom dispositiv lag, analogier och allmänna rättsgrundsatser ändå går att argumentera för 
rabattföretagens civilrättsliga ansvar i efterköpssituationer. Det vi ska diskutera i förevarande 
kapitel är om rättsläget är bra som det är eller om det finns behov av en förändring.  

Frågan är onekligen komplex och följande resonemang är inte ett bestämt 
ställningstagande om hur rätten borde vara; vi kommer snarare lyfta frågan och till viss del 
lämna några tänkbara lösningar vid den situationen att ett stärkt konsumentskydd vill uppnås. 
De förslag som lämnas är förenklade på så sätt att behovet av eventuella följdändringar i 
annan lagstiftning inte har beaktats. Inte heller har det gjorts några undersökningar om vilka 
rättsekonomiska effekter eventuell lagändring skulle innebära. 

Ett argument i den allmänna debatten mot ett stärkt konsumentskydd är att man ur 
miljösynpunkt inte ska uppmuntra till överkonsumtion av onödiga produkter.327 Att utvidga 
de civilrättsliga rättigheterna för konsumenterna kan sägas rimma illa med nämnda 
miljösynpunkt.328 Ett ytterligare argument mot ett ökat skydd är att inte grunda lagstiftningen 
på fall som enbart undantagsvis kan tänkas drabba ett fåtal konsumenter.329 Ett skärpt krav på 
näringsidkarna kan enligt denna argumentationslinje i slutänden bidra till ökade kostnader för 
konsumentkollektivet.330  

Argumenten mot ett ökat lagstiftat konsumentskydd är tänkvärda. Miljöargumentet får 
mest tyngd vid ökat skydd vid konsumentköp, inte vid tjänster. Och visst kan man anta att de 
kraftigt rabatterade priserna på rabattsajterna bidrar till att folk handlar varor de annars inte 
skulle handlat. Att låga priser öppnar för impulsköp är knappast något nytt fenomen. Frågan 
är i vilken utsträckning ett oklart konsumentskydd bidrar till att hålla nere eventuell 
överkonsumtion. Det andra argumentet, att ett skärpt näringsidkarkrav leder till ökade 
kostnader för konsumenterna, är intressant. Om påståendet visar sig vara korrekt får resultatet 
sägas stå i direkt kontrast till själva konsumentsyftet med företeelsen med rabattsajter. Om 
rabattföretagen kompenserar sig ekonomiskt för det ökade ansvar de får är en trolig följd att 
rabatterna till konsument blir lägre. Ur ett konsumentperspektiv blir det i så fall en avvägning 
mellan kraftiga rabatter och ett starkt skydd i efterköpssituationer. 

Vi knyter återigen an till exemplen i det inledande kapitlet för att göra resonemanget mer 
konkret. Om vi tar exemplet med Hasse och antar att gräsklipparen var behäftad med fel på 
grund av att den varit förpackad på ett oförsvarligt sätt och därför skadats under frakt blir 16 § 
andra stycket fjärde punkten KköpL tillämplig. Den som har ett uttryckligt lagstadgat ansvar 
för felet är postorderfirman i Nederländerna. Är det angeläget att även rabattföretaget genom 
lagstiftning ges ett ansvar? 

Om vi modifierar exemplet med Tage och istället antar att bilrekonditioneringen innehöll 
samtliga moment som utlovades i marknadsföringen och att Tage utnyttjade sin voucher. 
Avvek det färdiga resultatet från vad som är fackmässigt skulle tjänsten enligt 9 § KtjL anses 
vara felaktig. Felansvaret blir bilfirmans. Är det rimligt att också rabattföretaget ska kunna stå 
till svars för det bristande utförandet? 

För ett ökat konsumentskydd på området talar att företeelsen med förmedling av olika slag 
kraftigt ökat de senaste åren och att denna utveckling antagligen fortsätter. Allt fler företag 
inom allt fler områden startar verksamhet där de förmedlar rabatter och upplevelser av olika 
slag. En tydligare reglering av dessa företags ansvar bidrar till inte bara till en ökad 

                                                 
327 Ds 2009:13 s. 141 f. 
328 Ds 2009:13 s. 141 f. 
329 Prop. 1984/85:110 s.24. 
330 Prop. 1984/85:110 s.24. 
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förutsebarhet för konsumenter utan även för företagen, ur ett konkurrensrättsligt perspektiv, 
jämnare förutsättningar.  

En tänkbar lösning vad gäller rabattföretagens ansvar för fel och dröjsmål i vara är att 
genom en ändring av 1 § andra stycket KköpL rörande de så kallade förmedlingsfallen 
utvidga konsumentköplagens tillämpningsområde till att även gälla fall då näringsidkare 
förmedlar köp åt annan näringsidkare. Leverantören och rabattföretaget hade då fått ett 
solidariskt ansvar, som i nu gällande ordning inte drabbar förmedlaren.331 

Orsaken till ett dröjsmål bör allt som oftast bero på omständigheter orsakade av 
leverantören. Vid fel i vara är det svårt att argumentera för att en förmedlare av varan är den 
faktiska orsaken till felet. Det ligger närmre till hands att anta att leverantören på något sätt 
orsakat felet, eller i vart fall bör bära det slutliga ansvaret för det faktiska felet i slutprodukten. 
Det bör understrykas att när vi diskuterar ett ökat förmedlaransvar, för dröjsmål och fel på 
grund av till exempel bristande kvalitet, så är det ett solidariskt ansvar med leverantören vi 
avser. Inte nödvändigtvis det slutliga ansvaret. Även vid en utvidgning av förmedlingsregeln 
får förmedlaren normalt antas ha regressrätt mot leverantören för vad som getts ut till 
konsument.332 Regressrätten kan regleras i avtal mellan parterna,333 något som i många fall 
antagligen redan görs.334 

Ovanstående lagändring hade onekligen lett till ett stärkt konsumentskydd. Konsumenten 
hade kunnat välja till vilken part en reklamation riktades, både leverantören och 
rabattföretaget skulle ha ett lagfäst ansvar för ett avhjälpande. Hasse med den trasiga 
gräsklipparen kunde välja att vända sig till rabattföretaget istället för postorderfirman i 
Nederländerna. Det hade sedan varit upp till rabattföretaget att regressvis kräva ersättning av 
postorderfirman. Den nuvarande regeln omfattar alla fall då förmedlaren på leverantörens 
vägnar har medverkat till ett köp, till exempel genom att ställa sitt kontraktsformulär till 
förfogande.335 Kvarstår nämnda omfattning även vid en lagändring gällande 
förmedlingsfallens parter hade det inneburit att en förmedlare – oavsett vilken av de i 
analysen behandlade tre affärsmodellerna som tillämpas – skulle ha ett civilrättsligt ansvar. 

En mer komplicerad fråga är om rabattföretaget borde ha ett solidariskt ansvar även vid fel 
och dröjsmål i tjänst.  För att åstadkomma ett sådant ansvar krävs mer lagtekniska ändringar 
än vad gäller vid köp. För det första omfattar nuvarande KtjL ett begränsat antal tjänster. För 
tjänster som faller utanför tillämpningsområdet får analogimetoden användas. Det har de 
senaste åren presenterats en del utredningar kring en eventuell utvidgning av lagens 
tillämpningsområde.336 En samlad reglering av tjänsteområdet hade onekligen lett till att på ett 
effektivare sätt kunna motverka oskäliga avtalsvillkor än genom de allmänt hållna 
generalklausulerna i AVLK och 36 § AvtL.  

Oavsett om KtjL utvidgas till att omfatta fler tjänster krävs, för att rabattföretaget ska få ett 
ansvar jämte leverantören, att det tas in en förmedlingsregel. I förarbetena till KtjL gjordes 
bedömningen att det endast i rena undantagsfall kunde tänkas förekomma förmedlingsfall 
motsvarande de som avses i KköpL och att lagen därför inte skulle innehålla en sådan 
regel.337 Det resonemang som fördes i motiven till KtjL och som låg till grund för 
ovanstående ställningstagande att inte inta någon förmedlingsregel är över trettio år gamla.338 
Mycket har hänt sedan dess och inte minst på senare år har förmedling av diverse tjänster och 
                                                 
331 Se prop. 1989/90:89 s. 61 f. 
332 Se prop. 1989/90:89 s. 61. 
333 Herre, J., Ramberg, J., Konsumentköplagen – En kommentar (2 uppl.), s. 71 f. 
334 Se exempelvis punkt 3.3 i Groupons allmänna villkor gentemot leverantörer (bilaga 2). 
335 Se prop. 1989/90:89 s. 61. 
336 Se bland annat Ds 2008:55 och Ds 2009:13.  Se även Ds 2011:8 som behandlar frågan om ökat 
konsumentskydd vid hotelltjänster. 
337 Prop 1984/85:110 s. 33. 
338 Se SOU 1979:36 s. 132 f. 
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upplevelser växt fram till att idag utgöra en tämligen etablerad affärsidé. Kanske finns det fog 
för att ompröva behovet av en förmedlingsregel i konsumenttjänstlagen som, likt förslaget 
ovan om ändring i KköpL, även skulle omfatta fall då näringsidkare förmedlade tjänster åt 
andra näringsidkare.   

Vad som talar mot ett lagstadgat ansvar för förmedlare av tjänster är att orsaken till ett 
dröjsmål eller fel i en utförd tjänst i stort sett uteslutande får antas bero på leverantören av 
tjänsten. Rent praktiskt skulle det många gånger både te sig märkligt och vara onödigt 
krångligt att vända sig till rabattföretaget i en efterköpssituation. Om till exempel lacken på 
Tages bil hade blivit skadad till följd av en felaktigt utförd rekonditionering kan det upplevas 
ologiskt att rabattföretaget skulle vara ansvarig solidariskt med leverantören. I syfte att ändå 
stärka konsumentskyddet hade kanske ett sekundärt ansvar varit att förorda. Bara i fall då 
konsumenten först försökt att reklamera till leverantören, men av olika skäl misslyckats, 
träder rabattföretagets ansvar för avhjälpande in. 
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Allmänna villkor  

1. Välkommen till vår webbsida www.groupon.se   
1.1.  Groupon drivs av MyCityDeal AB, Box 17077, 104 62 Stockholm.  Här kan Du som 
kund (nedan benämnd "Du") köpa presentkortpå varor och tjänster från våra 
samarbetspartners.  

1.2. Groupon tillhandahåller inte självt de varor eller tjänster som Du kan köpa via webbsidan, 
utan ser endast till attpresentkortet ger Dig rätt att få tillgång till varan eller tjänsten från 
Groupons samarbetspartners. De av Grouponsålda presentkorten avser antingen en konkret 
tjänst, en specifik vara eller ett bestämt tjänste- eller varuvärde.  

1.3.  Det är Groupons samarbetspartners som är utgivarna av presentkorten och det är 
respektive samarbetspartner (det företag somanges på presentkortet) som är den som kommer 
att tillhandahålla de varor eller tjänster som finns angivna på presentkorten. Samtliga varor 
och tjänster tillhandahålls i enlighet med dessa allmänna villkor ("Allmänna Villkor") som du 
ombeds att nogaläsa igenom.  

1.4.  Om Du använder webbsidan och/eller köper presentkort eller andra varor eller tjänster på 
www.groupon.se. är Du skyldig att följa dessa Allmänna Villkor, vilka reglerar 
dittanvändande av webbsidan och ditt köp. Innan ett köp genomförs måste Du ha skapat ett 
användarkonto och valt ettlösenord. Före köpet kommer Du även uppmanas att noga läsa 
igenom dessa Allmänna Villkor samt bekräfta att Du accepterar dess innehåll. De Allmänna 
Villkoren kan när som helst läsas, skrivas ut eller sparas lokalt från 
www.groupon.se/allmännavillkor.  

2. Så här beställer Du ett presentkort på www.groupon.se  
2.1.  Välj det presentkort som Du vill köpa och bekräfta sedan genom att klicka på knappen 
"Köp" på startsidan.  

2.2. Välj önskat antal presentkort.  

2.3. Ange namn, e-postadress och kreditkortsnummer.  

2.4. Genom att bekräfta att Du accepterar de Allmänna Villkoren och tryckt på knappen 
"Köp" lämnar Du ett bindande anbud om attköpa det aktuella presentkortet. Om alla uppgifter 
är riktiga och förutsättningar för köp finns kommer Groupon attacceptera anbudet genom att 
en bekräftelse i form av en presentkortskod skickas ut till Dig. Om det minsta deltagarantalet 
har uppnåtts efteratt den angivna säljtiden löpt ut och vi har registrerat Din betalning, skickar 
vi Dig presentkortet per e-post.  

2.5. Skriv ut presentkortet och lös in det hos respektive samarbetspartner.  

2.6. Betalningen sker först efter att erbjudandet löpt ut och det minsta deltagarantalet har 
uppnåtts. Om det minsta deltagarantalet inteuppnås, kommer ingen försäljning av 
presentkortet till stånd och det sker heller ingen debitering av Ditt konto eller kreditkort.  

2.7.  Försäljningen av presentkortet kommer först till stånd om och när Groupon lyckas 
registrera Din betalning. Skullebetalningen inte lyckas vid första försöket (t.ex. eftersom det 
angivna kontot inte existerar, inte har täckning, kreditkortsnumretär felaktigt eller kortet har 
nått kreditgränsen) kommer försäljningen av presentkortet inte heller till stånd.  
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2.8. Presentkortet kommer efter genomfört köp att skickas per e-post till den e-postadress som 
Du angav under beställningsproceduren. Utskicket av presentkortet sker så snart betalningen 
är registrerad på vårt konto. 

2.9.  Perioden då försäljning av ett specifikt presentkort sker är begränsat i tid och villkoren 
för varje erbjudandefastställs av Groupon i varje enskilt fall. När tiden för erbjudandet gått ut 
är det inte möjligt att göra några fler köp.  

3. Ångerrätt   
3.1. Du som är konsument har en rätt att ångra ditt köp inom två veckor från att Du mottagit 
en bekräftelse på Dittköp enligt ovan. Detta kan göras muntligen eller skriftligen. Såvida inte 
annat överenskoms med Groupon ska Du skicka tillbaka presentkortet till Groupon på adress  

Groupon / MyCityDeal AB  
Box 17077  
104 62 Stockholm  

3.2. Du betalar själv returportot. Märk kuvertet "Ångerrätt". Du behöver inte ange något skäl 
till varför Du ångrat köpet. Om Du har utövat Din ångerrätt i tid och skickat tillbaka 
presentkortet kommer Groupon att återbetala det belopp som Du betalat för presentkortet så 
snart som möjligt, dock senast inom 30 dagar från att vi mottog beskedet om att Du åberopar 
Din ångerrätt.  

3.3.  Notera att det inte är möjligt att ångra dit köp efter att presentkortet har inlösts hos 
Groupons samarbetspartners.  

4.Inlösen av presentkort hos Groupons samarbetspartners  
4.1. Såvida inte annat särskilt anges ger presentkortet ingen rätt till nyttjande av tjänster eller 
köp av varor vid enbestämd tidpunkt.  Vi rekommenderar därför att tidpunkten för att utnyttja 
tjänsten avtalas individuellt med respektive  samarbetspartner. Om en särskild giltighetstid 
finns angiven på presentkortet kan presentkortet endast inlösas hos samarbetspartnern inom 
denna giltighetstid.  

4.2.Alla presentkort är försedda med två unika kodnummer och vid inlösen jämför 
samarbetspartnern dessa med en lista som denne har. Kopiering eller manipulering av 
presentkorten är inte tillåtet. Groupon förbehåller sig rätten att vid misstanke  om kopiering 
eller manipulering vidarebefordra de lagrade uppgifterna till respektive samarbetspartner och 
inleda rättsliga åtgärder.  

4.3.Såvida inte annat anges, kan varje presentkort bara utnyttjas en gång, under ett restaurang-  
eller butiksbesök eller vid nyttjande av en  upplevelse eller en vara hos samarbetspartnern. 
Skulle presentkortsvärdet inte ha nyttjats fullständigt eller tjänsterna inteianspråktagits 
fullständigt, förfaller de delar som inte utnyttjats. Någon ersättning för ej nyttjade delar 
lämnas normalt inte. 

4.4.Giltighetstidens utgång: Presentkortet (inklusive men inte begränsat till rabatter från  
presentkortet) upphör att gälla den dag som anges på presentkortet och kan efter det datumet 
inte längre lösas in. 

5. Ansvarsbegränsning  
5.1.Utöver det  ersättningsansvar som uttryckligen åvilar Groupon enligt dessa Allmänna 
Villkor har Groupon ingen skyldighet att utge någon ersättning till Dig för den eventuella 
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skada som Du skulle kunna lida till följd av att presentkortet inte har  lösts in av 
samarbetspartnern, varan eller tjänsten inte motsvarade dina förväntningar, samarbetspartners 
konkurs eller andra  förhållanden som rör den tjänst eller vara som presentkortet avser eller 
ditt användande av www.groupon.se. Groupon  ersätter aldrig indirekta skador eller förluster.  

5.2.Groupon tar inget ansvar för de varor eller tjänster från samarbetspartnerna som Du nyttjar 
genom användandet av presentkortet.  De varor eller tjänster som anges på ett presentkort 
tillhandahåller samarbetspartnerna gentemot Dig i eget namn och för egenräkning, varför 
Groupon mot Dig inte ansvarar för eventuella brister i samarbetspartnernas tillhandahållande 
av varan eller tjänsten. 

5.3.Groupon ansvarar inte för eventuella skriv- och/eller tryckfel på www.groupon.se och har 
rätt att göra ändringar i det material och den information som finns på webbplatsen. Du 
ansvarar själv för den tekniska utrustning och mjukvara som krävsför nyttjande av 
webbplatsen, t.ex. åtkomst till internet, webbläsare, e-post m.m.  

5.4.Även om vi anstränger oss för att erbjuda våra tjänster utan tekniska störningar kan 
speciellt underhållsarbeten,vidareutveckling och/eller andra störningar, begränsa och/eller 
tidvis förhindra möjligheterna för Dig att använda www.groupon.se. Under vissa 
omständigheter kan det även hända att data går förlorat. Groupon ansvarar inte 
förtillgängligheten hos tjänsterna och kan inte garantera att tekniska störningar eller 
dataförluster inte förekommer. Groupon  förbehåller sig rätten att när som helst ändra, 
inskränka eller avbryta omfattningen och funktionaliteten på webbsidan.  

5.5.Du är självt ansvarig för all information som du lägger upp eller skriver på allmänt forum 
på webbplatsen och att du har alla nödvändiga rättigheter för att lägga upp informationen. 
Groupon har rätt att radera  uppgifter som skrivits  på allmänt tillgängligt forum på 
webbplatsen samt inlägg eller publikationer som enligt Groupons bedömning är  stötande, 
olämpliga eller annars bryter mot dessa Allmänna Villkor eller tillämplig lag. Om du ser 
sådana uppgifter som  beskrivs i denna punkt på webbplatsen välkomnas du att meddela detta 
till Groupon via e-post kundsupport@groupon.se.  

6. Reklamation  
6.1.Skulle det vid inlösen av presentkortet eller vid tillhandahållandet av vara eller tjänst 
uppstå något problem, kommer Groupon att försöka finna en lösning. Skicka i sådana fall en 
reklamation via e-post till kundsupport@groupon.se. Eller kontakta oss per telefon.  

6.2. Om Du inte är nöjd med Groupons hantering av ett reklamationsärende har Du även 
möjlighet att vända Dig till Allmänna reklamationsnämnden, Box 17077, 104 62 Stockholm.  

7. Immateriella rättigheter  
7.1.Groupon och dess samarbetspartners behåller samtliga immateriella rättigheter till all 
information som tillhandahålls via www.groupon.se samt till offentliggjort innehåll, 
information, bilder, videos och databaser (nedan benämnt "Skyddad Egendom").  

7.2.Förändringar, mångfaldigande, offentliggörande, vidarebefordran till tredje part och/eller 
utnyttjande av Skyddad Egendom utan föregående skriftligt medgivande från Groupon eller 
berörda partners är därför uttryckligen förbjudet.   

8. Hantering av personuppgifter  
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8.1.Med köpet av ett presentkort godtar Du att Groupon använder dina personuppgifter, t.ex. 
för-  och efternamn, adress,  telefonnummer och  e-post för att kunna hålla kontakt med Dig 
samt för att kunna marknadsföra olika erbjudanden till Dig som t.ex. exklusiva erbjudanden 
och information om nyheter från Groupon. Personuppgifterna utgör vidare underlag för bl.a. 
marknads-  och  kundanalyser,  affärs-  och metodutveckling, statistik och riskhantering. 
Personuppgifterna kan också komma ett behandlas av bolag i samma koncern som Groupon 
samt andra samarbetspartners för ovan angivna ändamål. Personuppgifterna kan då komma att 
överföras till ett  land utanför EU/EES. All behandling av personuppgifter sker i enlighet med 
personuppgiftslagen (1998:204).  

8.2.Du har alltid möjligheten att, utan att behöva uppge skäl, återta ditt medgivande med 
verkan för framtiden. Om Du villåterta lämnat medgivande ska detta göras per e-post som 
ställs till kundsupport@groupon.se.  

8.3.Efter återtagande av medgivandet kommer Groupon inte att använda dina personuppgifter 
för andra syften än att administrera kundförhållandet. 

8.4.Du kan även en gång per år kostnadsfritt skriftligen begära att Groupon ska lämna 
information om vilka personuppgifter om Dig som Groupon behandlar. Sådan begäran ska 
vara egenhändigt undertecknad av Dig och skickas till  

Groupon / MyCityDeal AB   
Box 17077  
104 62 Stockholm  

9. Cookies  
9.1. Den här webbplatsen innehåller s.k. cookies. Enligt lagen om elektronisk kommunikation 
ska alla som besöker en webbplats med  cookies få information om att webbplatsen innehåller 
cookies, vad dessa cookies används till och hur cookies kan undvikas.  

9.2.På www.groupon.se används s.k. sessionscookies. Sessionscookies används för att hantera 
Dina val på hemsidan, exempelvis när Du väljer att köpa ett presentkort. Sessionscookies 
försvinner när Du stänger din webbläsare medan vanligacookies sparas en längre tid på Din 
dator. Om Du inte accepterar användning av cookies på denna webbplats kan Du ändra din  
webbläsares inställningar till att ej ta emot cookies. Vi hänvisar till respektive webbläsares 
tillverkare för närmare  instruktioner. Observera att vissa av webbplatsens funktioner inte 
kommer att fungera om man väljer bort cookies.  

10. Allmänt  
10.1.Groupon kan modifiera dessa Allmänna Villkor från tid till annan, exempelvis för att 
uppfylla juridiska krav eller för att göra funktionsändringar. Aktuella Allmänna Villkor hittar 
Du alltid på www.groupon.se.  

10.2. Om ni inte godtar dessa Allmänna Villkor, kan ni tyvärr inte nyttja våra tjänster mer. 
Skulle enskilda bestämmelser i dessa Allmänna Villkor eller hela eller delar av det avtal som 
ingåtts mellan parterna vara ogiltiga, så påverkar detta inte giltigheten i övriga delar.  

11. Tillämplig lag och tvister  
På dessa Allmänna Villkor gäller svensk lag. Eventuella tvister som uppstår mellan parterna 
skall lösas av svensk domstol. 
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