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Förord 
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inför uppsatsarbetets start. 
 
 
Karlstad den 21 maj 2015. 
 
 
Alfred Sahlgren & Wing Quach 
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Abstract 
Secondhand trade is nowadays common because of several reasons. It has also been common 
that secondhand products are sold in new conditions with an unbroken package including a 
warranty. In theory it can be problematical when different legal rights comes with different 
contractual obligation and a including warranty can therefore be useless. 

There is applicable legislation that require within obligatory relation to be able to benefit 
from privileges according to the consumer law. Firsthand buyers are those who can benefit 
from this kind of protection. While secondhand buyers legal rights are much more limited 
when it's secondhand trade. 

According to a research we made, the result shows that there is divided opinion among 
individuals, about secondhand buyers right to complain a defect to the businessman who was 
the prime seller. The main purpose with this bachelor thesis is to investigate if, and if so, 
under what conditions and to what extent, the right to complaint a defect according to the 
Swedish consumer protection legislation can be transferred to a secondhand buyer. 

To be able to analyze this complex situation it requires a survey of relevant legal rules, 
legal principles and case law. Contractual principles are essential and matters if legal rights 
according to the Swedish consumer law, at all, can be invoked. 

Myresjöhus is an example of case law, which is significant to the purpose of this thesis. 
The case is about disposal of small house contracts, which proved to contain insufficient 
functional requirements because of the wall construction. The Supreme Court still has, at this 
moment, a question left to consider whether secondhand buyers have the right to demand 
compensation from the prime seller because of the defect. There is no guarantee, according to 
the Swedish legislation, that secondhand buyers will get what they demand. In such cases, 
series of consequences that would have an impact in the future can be speculated. 

No matter how the outcome turns out in this case, it is desirable to get an explicit answer 
for the sake of predictability if it’s possible, or not, for a secondhand buyer to complain a 
defect to the prime seller. 
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Sammanfattning 
Begagnathandel är idag vanligt förekommande av flera olika anledningar. Det har blivit 
vanligt att begagnade produkter säljs i nyskick eller till och med i obruten förpackning med 
löfte om medföljande garantier. I teorin blir detta problematiskt då olika rättigheter följer vid 
olika avtalsförhållanden och en utlovad garanti därför riskerar att vara oanvändbar. 

Det finns tillämplig lagstiftning som kräver ett inomobligatoriskt förhållande för att de 
konsumenträttsliga rättigheterna ska kunna åtnjutas. Förstahandsköparen är den som åtnjuter 
detta skydd. När andrahandsköparen i ett senare led blir ägare till avtalsföremålet är dennes 
rättigheter enligt lag begränsade. 

Enligt en flyktigt genomförd undersökning råder det delad uppfattning bland 
privatpersoner huruvida andrahandsköpare har rätt att reklamera ett fel till näringsidkaren som 
var den ursprunglige säljaren. Syftet med framställningen är att utreda om, och i så fall under 
vilka förutsättningar och i vilken utsträckning, reklamationsrätten vid köprättsligt fel går att 
överlåta till köpare i andra hand enligt den svenska konsumentskyddande lagstiftningen.  

Det krävs en genomgång av relevanta rättsregler, principer och rättsfall för att kunna 
analysera denna problematik. Den svenska konsumenträtten genomsyras i mångt och mycket 
av vissa grundläggande avtalsrättsliga principer som är betydande för om rättigheter 
överhuvudtaget ska kunna åberopas. 

Ett intressant rättsfall som är betydande för just denna framställning är Myresjöhusfallet. 
Fallet handlar om försäljning av småhusentreprenader som visat sig innehålla bristande 
funktionskrav i konstruktionen av ytterväggarna. HD har i skrivande stund kvar att ta ställning 
till huruvida andrahandsköparna har rätt att kräva ersättning från den ursprungliga säljaren. 
Det går inte att utesluta att andrahandsköparna kan få rätt till ersättning. I sådana fall kan det 
spekuleras i vilka följder detta skulle få i fortsättningen.  

Oavsett hur utfallet blir just i detta rättsfall vore det önskvärt att finna ett tydligt svar och 
därmed öka förutsebarheten vid köprättsliga fel i andrahandsköp. 
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Förkortningar 
ABS-95 - Allmänna bestämmelser för småhusentreprenader där enskild konsument är 
beställare. 
ARN - Allmänna reklamationsnämnden 
AvtL - Lag (1915:218) om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område 
BrB - Brottsbalk (1962:700) 
HD - Högsta domstolen 
HovR - Hovrätten 
JB - Jordabalk (1970:994) 
JT - Juridisk Tidskrift 
KKL - Konsumentköplag (1990:932) 
KO - Konsumentombudsmannen 
KTjL - Konsumenttjänstlag (1985:716) 
KöpL - Köplag (1990:931) 
NJA - Nytt juridiskt arkiv 
Prop. - Proposition 
RH - Rättsfall från Hovrätterna 
SkbrL - Skuldebrevslagen (1936:81) 
SvJT - Svensk Juristtidning 
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1. Inledning 
1.1 Bakgrund 
Begagnathandel som även benämns andrahandsköp är en vanlig handling. Anledningar till 
detta kan bland annat vara miljömedvetenhet, internetvana eller helt enkelt på grund av 
ekonomiska anledningar. Begagnathandel kan ge intryck av att man endast kan köpa gamla 
produkter. Begreppet har dock idag en bredare innebörd. Blocket och Tradera är exempel på 
kända webbplatser vilka bland annat annonserar andrahandsköp mellan konsumenter samt 
mellan näringsidkare och konsumenter.1 Förekomsten av annonser med helt nya produkter i 
obruten förpackning samt en utfästelse om medföljande garanti har blivit allt vanligare. 
Vanligtvis har produkten även ett lägre pris än hos en återförsäljare. 

Den genomsnittlige köparen verkar ha bristande kunskap om vilka rättigheter och 
skyldigheter som följer vid olika köp. Framförallt då olika partsförhållanden vid köp kan 
medföra olika konsekvenser. Det kan förekomma att den ekonomiska aspekten är avgörande 
för köpet och att köparen genom att inte handla från en näringsidkare får ett svagare skydd i 
lagens mening. Detta kan medföra ytterligare konsekvenser för köparen. 
 
1.2 Problembakgrund 
Frågan huruvida reklamationsrätten vid andrahandsköp kan övergå till en ny ägare är en fråga 
som kan ge olika svar och där tolkningar tenderar att göras till egen fördel. För en 
andrahandsköpare kan det framstå som självklart att en trasig produkt kan reklameras direkt 
till den ursprunglige säljaren om produkten köptes i nyskick medan en näringsidkare kan 
mena att det är tvärtom. 

Denna fråga kan framstå som oviktig för en köpare som aldrig haft problem med sina köp. 
Det är inte alls ovanligt att hitta annonser vid andrahandsköp med formuleringar som 
uttrycker att giltighetstiden på garantin inte löpt ut och att denna medföljer vid köpet. Om 
dessa rättigheter inte kan överlåtas torde det vara önskvärt att gemene man har denna kunskap 
för att öka förutsebarheten i dennes handlingar. Sådana delade meningar kan illustreras med 
hjälp av en undersökning som gjordes innan skrivandet påbörjades. 

En enkel enkätundersökning gjordes med hjälp av Googles formulär som sedan delades i 
sociala medier. Detta var ett enkelt sätt att nå ut till många privatpersoner och gjordes för att 
se vilken uppfattning potentiella konsumenter har angående reklamationsrättens övergång vid 
andrahandsköp. För att genomföra undersökningen konstruerades ett scenario som de 
deltagande sedan fick ta ställning till genom att svara “Ja” eller “Nej”. Frågan var: 
 

Du köper en laptop av en privatperson som själv köpte produkten från ett 
elektronikvaruhus förra veckan. Har du samma rätt att reklamera laptopen som den 
tidigare ägaren hade? Det finns inget rätt eller fel, utgå från vad du själv tror. 

 
Det var totalt 124 personer som deltog i undersökningen. Här följer en sammanställning av 
alla svar: 
                                                
1 Blocket AB, Om blocket, www.blocket.se, (hämtad 20 maj 2015) samt Ebay Sweden AB, Om tradera, 
www.tradera.com, (hämtad 20 maj 2015). 
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Ja, jag kan reklamera produkten: 62,1% 
Nej, jag kan inte reklamera produkten: 37,9% 
 
 
 
 
 
 
Det är tydligt att rättsläget är oklart, inte minst bland privatpersoner. 

Elgiganten har på bolagets webbplats tydliggjort att ”reklamationsrätten följer med 
ursprungliga köparen och inte produkten.”2 Allmänna reklamationsnämnden, ARN, har i ett 
ärende uttryckt att ”det bör emellertid observeras att konsumentköplagen, (1990:932), KKL, 
21 § bara gäller i förhållandet mellan säljaren och köparen.”3 Det vill säga att rättigheter och 
skyldigheter enligt KKL endast gäller inomobligatoriskt mellan säljaren och köparen. Det är 
dock vanligt förekommande att rättigheter som nybilsgarantier följer bilen vid ägarbyte.4 
Rättsläget kan sägas vara oklart med hänvisning till ett aktuellt rättsfall om försäljning av 
småhusentreprenad. Där har HD kvar att pröva frågan huruvida andrahandsköparna kan 
överta rättigheter från de ursprungliga köparna trots ett överlåtelseförbud i 
entreprenadavtalen.5 

I praktiken har man intagit en relativ fri tolkning till det ovan sagda. Med två 
vardagsexempel vill vi belysa det som nyligen sagts samt ovan nämnda tolkningar från olika 
aktörer. 
 
Exempel 1: En konsument köper en tröja i julklapp till sin vän och erhåller ett kvitto (utan 
namn eller uppgifter som identifierar köparen) för köpet.6 Strax efter julafton vänder sig 
konsumentens vän till näringsidkaren och reklamerar ett köprättsligt fel på tröjan genom att 
visa upp kvittot. Konsumentens vän får tillbaka summan i kontanter. 
 
Exempel 2: En konsument köper en äldre bil av en bilhandlare och erhåller ett kvitto (med 
namn eller uppgifter som identifierar köparen) på köpet. Efter en vecka säljer konsumenten 
bilen till sin vän. Konsumentens vän reklamerar ett köpträttsligt fel på bilen och visar upp 
kvittot. Säljaren nekar reklamationen då det inte är den ursprungliga köparen som 
reklamerar. 
 

                                                
2 Elgiganten AB, Din garanti, reklamation och servicevillkor, www.elgiganten.se, (hämtad 2 maj 2015). 
3 ARN 2010-4760. Där garanti enligt 21 § KKL endast gällde mellan köpare och säljare, inte i förhållande till en 
garantigivare. 
4 KIA, Om nybilsgaranti, www.kia.se, (hämtad 21 maj 2015). samt Opel, Om nybilsgaranti, www.opel.se, 
(hämtad 21 maj 2015). 
5 T 916-13, punkt 5 och 25. Myresjöhus. 
6 Vi vill poängtera att det inte är nödvändigt att kvitto visas vid reklamation, dock är kvitto önskvärt ur 
bevishänseende. 
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Genom att inte kunna identifiera den ursprungliga köparen torde det i praktiken vara fritt fram 
för den som kan visa upp kvittot på köpet att åberopa de rättigheter som KKL omfattar. Vi vill 
klargöra att vi, om inget annat anges, i kommande exempel på situationer utgår från vissa 
grundförutsättningar som vi anser är vitala för att beskriva rättsläget: 
● Varan finns i köparens besittning och det finns inga problem avseende avlämnandet av 

varan. 
● Det finns ett kvitto med uppgifter som identifierar den ursprunglige köparen. 
● Varan har inte passerat den lagstadgade reklamationsfristen. 
● Med tjänster menas sådana tjänster som regleras i konsumenttjänstlagen (1985:716), 

KTjL. 
 
Den största problematiken är att det inte finns ett tydligt svar på hur frågan ska hanteras och är 
särskilt viktig ur konsumentsynpunkt när det är fråga om större summor. Oklarheten som 
råder på området kan göra det möjligt för näringsidkare att begränsa reklamationsrätten i 
samband med ett andrahandsköp. Det medför i sådana fall att andrahandsköparens möjlighet 
att kräva ersättning från näringsidkaren begränsas även om näringsidkaren är den som borde 
bära ansvar med tanke på att varan är ny. Det blir en bedömningsfråga om näringsidkaren 
eller förstahandsköparen ska vara ersättningsskyldig för den skada andrahandsköparen lider. 
En skada som ingen av parterna hade vetskap om gör rättsläget än mer oklart. Det kan 
spekuleras om vilka konsekvenser det kan innebära för en andrahandsköpare om denne inte 
har samma rätt som tidigare köpare hade gentemot näringsidkaren. Om andrahandsköparen 
har begränsad ekonomi kan en skada som inte täcks av näringsidkaren bli en stor börda. 

Vi anser att det är en intressant situation som bör utredas för att tydliggöra olika parters 
rättigheter och skyldigheter. 
 
1.3 Syfte 
Syftet med uppsatsen är att utreda om, och i så fall under vilka förutsättningar och i vilken 
utsträckning, reklamationsrätten vid köprättsligt fel går att överlåta till köpare i andra hand 
enligt den svenska konsumentskyddande lagstiftningen. 

 
1.4 Metod 
Med anledning av att problemområdet berör den konsumentskyddande lagstiftningen och den 
allmänna köprätten har vi valt att använda oss av en rättsdogmatisk metod. Tanken är att 
beskriva dessa rättsområden för att få en övergripande bild av vad som gäller i närliggande 
situationer. Detta ska sedermera vara till hjälp för att nå en slutsats för hur problemområdet 
bör bemötas. 

Vi har som vi tidigare nämnt valt att göra en mindre undersökning av hur gemene man 
uppfattar det beskrivna problemområdet. Undersökningen gjordes för att se vad potentiella 
konsumenter tror om rättsläget.7 

                                                
7 Vi vill upplysa om att vi vid undersökningen inte tagit hänsyn till de kriterier som ställs upp för hur en 
kvantitativ undersökning bör genomföras. Trots det anser vi att resultatet av undersökningen uppnått ett visst 
mått av validitet och reliabilitet. 
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1.4.1 Rättsdogmatik 
En allmän betydelse av begreppet dogmatisk är att en studie sker inom en förutbestämd ram, 
vilket i forskarsammanhang medför att en forskare genom rättsdogmatiken får ett så kallat 
inifrånperspektiv.8 Det har dock ifrågasatts vari metoden det dogmatiska egentligen består då 
en annan betydelse av begreppet dogmatisk är att det endast finns ett svar på en given fråga. 
Sandgren menar bland annat därför att metoden borde benämnas som analytisk istället för 
dogmatisk. 

Subjektiva värderingar kan påverka resultatet inom rättsvetenskapen.9 Därför är det inom 
rättsdogmatiken möjligt att det finns flera sanningar varför det kan vara svårt att tala om rätt 
och fel.  Istället är det fråga om ett juridiskt påstående är mer eller mindre korrekt.10 För att ett 
sådant påstående ska uppnå en tillräcklig korrekthet förutsätts att rättskällorna använts på ett 
korrekt sätt. Det vill säga att användandet ska följa de allmänt kända normer som vuxit fram 
genom tiderna.11 Metod och material kan sägas vara definierande för rättsdogmatiken och 
rättskällorna ska alltså användas i enlighet med rättskälleläran.12 Påståenden om gällande rätt 
ska grundas på auktoritativa rättskällor som exempelvis lag, lagförarbeten eller 
domstolsavgöranden.13 

Ett övergripande syfte med rättsdogmatiken är att fastställa gällande rätt genom att tolka 
och systematisera de olika rättskällorna.14 Ett annat centralt syfte är att tydliggöra 
rättssystemet genom att skapa en bild av systemet som ett “nätverk av huvudregler och 
undantag”.15 

1.4.2 Rättskälleläran 
Sedan länge har det förts en debatt om rättsdogmatikens rättskällelära. En betydlig skillnad 
mellan den dåtida och nutida rättskälleläran är att synen på läran idag är alltmer flexibel samt 
att utgångspunkter och förutsättningar skiljer sig åt.16 Ett exempel på detta är att man endast 
ansåg lag och sedvanerätt som de enda godtagbara rättskällorna medan den moderna 
rättskälleläran omfattar betydligt många fler rättskällor som kompletterar varandra.17 

Många erkända rättsvetare har framfört sin egen syn på teorier om vad rättskällelära är.18 
Peczenik har valt att hierarkiskt kategorisera rättskällorna genom att dela upp dem i skall, bör 
och får för att visa dess rättsliga bundenhet vid en juridisk argumentation.19 Rättskällor som 
skall beaktas är bland annat lag och sedvanerätt vilka Peczenik menar är bindande rättskällor. 
Vidare är prejudikat och förarbeten vägledande rättskällor som bör beaktas medan doktrin är 

                                                
8 Stycket bygger på Sandgren, Vad är rättsvetenskap?, 124 f. 
9 Schultz, JT 1999-00, s. 996. 
10 Strömholm, Rätt, rättskällor och rättstillämpning, s. 76 f. 
11 Strömholm, Rätt, rättskällor och rättstillämpning, s. 77. 
12 Sandgren, Vad är rättsvetenskap?, 118. 
13 Olsen, SvJT 2004, s. 118 f. 
14 Sandgren, Vad är rättsvetenskap?, 118. 
15 Peczenik, SvJT 2005, s. 249. 
16 Björne, Nordisk rättskällelära, s. 11. samt Peczenik, Vad är rätt?, s. 213. 
17 Björne, Nordisk rättskällelära, s. 13. 
18 Björne, Nordisk rättskällelära, s. 9 ff. 
19 Jfr Sandgren, Rättsvetenskap för uppsatsförfattare, s. 36. 
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exempel på rättskälla som får åberopas.20 En sådan indelning beskriver rättskällornas 
betydelse. Självfallet är rättskällor som skall beaktas viktigare än bör och bör är i sin tur en 
aning viktigare än får.21 Det är endast rättskällor som skall beaktas som är bindande.22 De 
rättskällor som inte är bindande har trots kategoriseringen en stor auktoritet på grund av en 
närliggande koppling till lagen och har med andra ord en vägledande funktion för 
rättstillämparna.23 Det framstår enligt detta synsätt som logiskt att en viktigare rättskälla har 
företräde då rättskällorna kolliderar.24 Rättskällornas nödvändighet är en central faktor för den 
juridiska argumentationen och en auktoritativ rättskälla går att åsidosätta om det är tillräckligt 
motiverat ur ett rättsligt perspektiv.25 En slutsats som varken grundar sig i lag eller sedvana är 
med andra ord inte en juridisk slutsats enligt Peczenik.26 

1.4.3 Motivering till metodval 
Vi har ovan nämnt att problemområdet i denna framställning saknar tydliga bestämmelser och 
att vi av denna anledning vill beskriva de närliggande rättsområdena för att utröna de 
principer som kan bli aktuella. Den rättsdogmatiska metoden framstår därför som det 
naturliga metodvalet.27 

Vi menar i likhet med Sandgren att rättsdogmatiken är mer analytisk än dogmatisk.28 Detta 
skulle kunna vara en följd av att det dominerande synsättet idag är rättsrealistiskt istället för 
den rättspositivism som tidigare var dominant.29 Ett rättspositivistiskt perspektiv begränsar 
möjligheten att finna alternativa lösningar eftersom rättspositivismen innebär att den skrivna 
lagen är bindande och att den får sin effekt genom samhällets maktsituation.30 Enligt 
rättspositivister ska rättsreglerna återspegla det logiska samt rationella tänket i verkligheten.31 

Vi kommer att utgå från den rättskällesyn som Peczenik bidragit med. Det vill säga att vi i 
möjligaste mån kommer att utgå från sådana rättskällor som skall och bör beaktas. Det 
innebär dock inte att de rättskällor som får beaktas är helt betydelselösa. Dessa rättskällor kan 
ses som ett nödvändigt verktyg för att kunna systematisera, analysera och problematisera de 
mer auktoritativa rättskällorna och därmed bidra med ett djup i argumentationen. Vi menar 
även, i likhet med Sundberg, att de olika rättskällorna kan sägas representera olika grupper av 
personer. Exempelvis att lagtexten representerar lagstiftaren medan sedvana är gemene mans 

                                                
20 Peczenik, Vad är rätt?, s. 214 f. och Peczenik, Juridisk argumentation, s. 143 ff. samt Bernitz m.fl. Finna Rätt, 
s. 31 ff. 
21 Peczenik, Vad är rätt?, s. 219 f. 
22 Peczenik, Vad är rätt?, s. 218. 
23 Peczenik, Vad är rätt?, s. 223.  
24 Björne, Nordisk rättskällelära, s. 12. 
25 Björne, Nordisk rättskällelära, s. 12. 
26 Peczenik, Vad är rätt?, s. 218. samt Peczenik, Juridisk argumentation, s. 141.  
27 Olsen, SvJT 2004, s. 112. Detta trots att metoden kritiserats för att vara alltför snäv, teknisk och iakttagande 
för att passa rättsvetenskapen. Motivering av metodval grundar sig i Sandgren, Rättsvetenskap för 
uppsatsförfattare, s. 45 ff. 
28 Sandgren, Vad är rättsvetenskap?, 124 f. 
29 Jfr Olsen, SvJT 2004, s. 111. se även Hellner, Rättsteori, s. 26. 
30 Korling & Zamboni, Juridisk metodlära, s. 54. och Strömholm, Allmän rättslära, s. 18 f. jfr även Hellner, 
Rättsteori, s. 31. 
31 Hellner, Rättsteori, s. 25. 
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uppfattning.32 Vi anser att denna syn är intressant med hänsyn till varje rättskällas 
demokratiska förankring. 

1.4.4 Objektivitet 
Både Schultz och Sandgren menar att det är helt okontroversiellt att jurister påverkas av 
värderingar.33 Vi anser i likhet med Schultz och Sandgren att det är helt ofrånkomligt att 
värderingar påverkar synen på ett juridiskt problem, även om objektivitet och neutralitet ska 
eftersträvas. Våra egna ställningstaganden och subjektiva åsikter kommer att särskiljas från 
framställningen och istället redovisas i ett avslutande kapitel. 
 
1.5 Disposition 
I det inledande kapitlet har vi förtydligat våra grundläggande utgångspunkter för denna 
framställning. Efterföljande kapitel består av en deskriptiv del och berör rättsområden som är 
betydande för denna framställning. Kapitlet inleds med de grundläggande avtalsprinciperna 
och grunddrag i den allmänna köprätten. Kapitlet övergår sedan i en genomgång av den 
konsumentskyddande lagstiftningen och avslutas med två för denna framställning relevanta 
rättsfall. Innan varje avsnitt som behandlar gällande rätt avseende KKL och KTjL kommer vi 
även att exemplifiera två olika situationer. 

I framställningens tredje kapitel analyseras frågeställningen med hjälp av det material som 
presenterats i det föregående kapitlet. Avslutningsvis följer författarnas egna reflektioner och 
slutsatser i ett eget kapitel. 

                                                
32 Björne, Nordisk rättskällelära, s. 17. 
33 Schultz, JT 1999-00, s. 996. samt Sandgren, Rättsvetenskap för uppsatsförfattare, s. 58 ff. 
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2. Allmän teoribakgrund 
2.1 Avtalsrätt 
2.1.1 Allmänt om avtal 
Avtalet är ett civilrättsligt instrument som är centralt vid förhållandet mellan två eller flera 
parter och regleras främst genom lag (1915:218) om avtal och andra rättshandlingar på 
förmögenhetsrättens område, AvtL. Delar av lagen går att avtala bort medan andra delar är 
tvingande.34 

Avtalet styr avtalsparternas prestationer och har en viktig roll, inte minst vid köp av en 
vara eller en tjänst.35 Varje krav som en avtalspart har kan jämställas med en fordran, ett avtal 
kan således sägas vara ett knippe fordringar.36 Avtalsrätten bortser dock från de specifika 
kraven och riktar sig istället till samspelet mellan kraven. Vid vissa situationer är det dock 
nödvändigt att ta sikte på ett enskilt krav exempelvis för att fastställa när en betalning ska 
ske.37 

Olika avtal kan ha helt olika syften och ingås på helt olika sätt. Det kan handla om ett avtal 
genom konkludent handlande då en konsument parkerar sin bil på en avgiftsbelagd parkering 
eller ett formalavtal vid köp av en fastighet. Enligt huvudregeln är avtal giltiga och därmed 
bindande oavsett vilken form de har.38 

2.1.2 Grundläggande principer 
2.1.2.1 Principen om avtalsfrihet 
Principen om avtalsfrihet är central för avtalsrätten. Den innebär frihet att sluta avtal om vad 
som helst med vem som helst.39 Det finns dock undantag från avtalsfriheten då det föreligger 
kontraheringstvång.40 

Det måste finnas lagar som träder in då avtalsparterna inte tagit ställning till hur en fråga 
ska hanteras, det vill säga att lagstiftningen blir ett supplement till avtalet.41 Ett tydligt 
exempel är köplagen som gäller då annat inte avtalats, bestämmelserna i lagen är således 
dispositiva.42 Även konsumentköplagen är en lag vilken kan sägas vara dispositiv. Den är 
dock tvingande till konsumentens fördel. Det vill säga att lagen gäller i den mån inget annat 
avtalats samtidigt som den ger ett minimiskydd för konsumenten.43 Det går alltså inte att 
försämra den svagare partens ställning genom avtal. 
 

                                                
34 Yxklinten & Silander, Affärsjuridik, s. 40. 
35 Ramberg, Civilrätt s. 83. jfr även Ramberg & Ramberg, Allmän avtalsrätt s. 30. Om undantag till avtalsfrihet. 
36 Heidbrink, Grundläggande fordrings- och skuldebrevsrätt, s. 13. 
37 Heidbrink, Grundläggande fordrings- och skuldebrevsrätt, s. 14. 
38 Grobgeld & Norin Konsumenträtt, s. 26. 
39 Ramberg, Civilrätt, s. 83. se även Ramberg & Ramberg, Allmän avtalsrätt s. 27. 
40 Ramberg & Ramberg, Allmän avtalsrätt, s. 30. se även Adlercreutz, Avtalsrätt I, s. 113  f. 
41 Grobgeld & Norin Konsumenträtt, s. 26 f. 
42 Prop. 1988/89:76, s. 65 f. 
43 Prop. 1989/90:89, s. 65 f. 
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2.1.2.2 Principen om avtalsbundenhet 
Den kanske viktigaste principen inom avtalsrätten är principen om avtalsbundenhet. Det vill 
säga att avtal ska hållas, pacta sunt servanda.44 Principen bygger på tillit mellan parterna och 
den normala motiveringen är att det ligger i deras intressen att avtalet fullgörs.45 Oavsett hur 
principen motiveras är det av vikt för rättssäkerheten att den upprätthålls genom rättsliga 
sanktioner.46 

Pacta sunt servanda är dock inte mer än en utgångspunkt och det finns i vanlig ordning 
ingen regel utan undantag.47 Pacta non sunt semper servanda betyder att avtalet måste inte 
hållas under alla förhållanden. Det kan uppkomma situationer då den som beställt en produkt 
inte längre har behov av den. Det kan exempelvis vara så att en part inte längre vill stå fast vid 
avtalet på grund av ändrade förhållanden. Frågan uppstår då om köparen har rätt att ångra eller 
avbeställa köpet eftersom utgångspunkten är att avtalet ska hållas. 

Nedan följer ett exempel som belyser vikten av principen om avtalsfrihet samt principen 
om avtalsbundenhet. 
 

En långivare som lånar ut pengar vill självklart kunna räkna med att få pengarna tillbaka.48 Därför är det 
viktigt att denne, enligt principen om avtalsfrihet, själv kan välja om och till vem pengar ska lånas ut. En 
grundförutsättning kan här vara att låntagaren är solvent. När pengarna sedan lånats ut är det centralt att 
principen om avtalsbundenhet upprätthålls så att långivaren kan vara säker på att återfå de pengar som 
lånats ut och att rättsliga sanktioner aktualiseras om återbetalning uteblir. 

2.1.2.3 Lojalitetsprincipen 
Lojalitetsprincipens innebörd framstår som logisk.49 Den bygger på att avtalsparterna ska vara 
lojala mot varandra och i möjlig mån hjälpa varandra.50 Den bakomliggande tanken är att 
avtalsparterna ska få så mycket nytta som möjligt av avtalet genom att samarbeta.51 Varje part 
får givetvis sätta sina egna intressen först, men parterna bör även vara aktiva till motpartens 
förmån om det inte är allt för kostsamt. AvtL 36 § kan ses som ett uttryck för denna princip 
genom att reducera användandet av oskäliga villkor och istället verka för samverkan. 

2.1.2.4 Ekvivalensprincipen 
Det finns inom avtalsrätten två grundläggande perspektiv som talar emot varandra.52 Å ena 
sidan att parterna själva bestämmer avtalets innehåll och att rättssystemet då inte ska påverka 
avtalet. Å andra sidan att avtal bygger på utbyte där parterna ska få jämförbara prestationer av 
varandra. Det vill säga att avtalet ska vara ekvivalent eller med andra ord balanserat. Även 

                                                
44 Ramberg, Civilrätt, s. 83. 
45 Ramberg & Ramberg, Allmän avtalsrätt, s. 27. 
46 Ramberg & Ramberg, Allmän avtalsrätt, s. 27 f. Om olika motiveringar till pacta sunt servanda genom 
tiderna. 
47 Stycket bygger på Ramberg & Ramberg, Allmän avtalsrätt, s. 29. 
48 Exemplet är hämtat från Ramberg & Ramberg, Allmän avtalsrätt, s. 28. 
49 Stycket bygger på Ramberg & Ramberg, Allmän avtalsrätt, s. 32 ff. 
50 Yxklinten & Silander, Affärsjuridik, s. 36. 
51 Yxklinten & Silander, Affärsjuridik, s. 37. 
52 Avsnittet bygger på Ramberg & Ramberg, Allmän avtalsrätt, s. 34 f. 
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ekvivalenstanken kan sägas uttryckas genom AvtL 36 § då ett avtal eller ett avtalsvillkor kan 
vara oskäligt även om parterna slutit avtalet frivilligt. 

Bakom ekvivalenstanken finns en idé om att alla avtalsprestationer har objektiva värden. 
Dessa värden ska stå i proportion till varandra och därmed balansera avtalet. 

2.1.2.5 Särskilt om AvtL 36 § 
AvtL 36 § innehåller en generalklausul enligt vilka oskäliga avtalsvillkor får jämkas eller 
lämnas utan avseende.53 Då ett villkor lämnas utan avseende består dock den resterande delen 
av avtalet. Ett syfte vid bestämmelsens tillkomst var att den skulle verka preventivt, alltså att 
användandet av oskäliga avtalsvillkor skulle minska utan att bestämmelsen tillämpades. Det 
övergripande syftet kan dock sägas vara att skydda den svagare parten i ett avtalsförhållande 
från att bli bunden av oskäliga villkor.54 

Utgångspunkten vid en oskälighetsbedömning tas i det aktuella villkoret men bedömningen 
bör även ta avtalets helhet i beaktande.55 Detta eftersom ett villkor måste bedömas i 
förhållande till något annat.56 

Ett oskäligt villkor kan vara acceptabelt om avtalet har en tillräcklig grad av ekvivalens. 
Detta genom att det finns andra villkor som kompenserar för den nackdel som uppstår.57 Av 
denna anledning behöver ett oskäligt villkor i sig inte alltid vara otillåtet. 

Hänsyn tas även till förhållanden vid avtalets ingående och omständigheter som uppstår 
efter att avtalet ingåtts.58 Det kan vara så att ett avtal ingåtts i samband med den ena partens 
oskäliga beteende.59 Vidare kan det vara svårt att i ett tidigt skede inse vilka omständigheter 
som kan uppstå i framtiden, inte minst då ett avtal sträcker sig över en längre tid. Ett villkor 
som framstår neutralt kan med tiden komma att bli betungande för någon av parterna. 

Det bör även finnas proportionalitet mellan eventuella kontraktsbrott och påföljder. Det kan 
exempelvis inte anses godtagbart att ett oväsentligt kontraktsbrott medför rätt att häva avtalet. 

Slutligen bör det även nämnas att generalklausulen är tillämplig på hela 
förmögenhetsrättens område och även tillämplig på andra handlingar än avtal. Det kan då 
exempelvis vara fråga om villkor i fakturor eller fullmakter.60 
 
2.2 Köprätt 
2.2.1 Allmänt om köplagen 
Den allmänna köplagen (1990:931), KöpL, har fått dagens lydelse på grund av samhälls- och 
affärsutvecklingen Sverige genomgått under 1900-talet.61 Vår tidigare köplag som trädde i 
kraft år 1905 har en lång historia men ersattes den 1 januari 1991 av den nuvarande KöpL. 

                                                
53 Stycket bygger på Prop. 1975/76:81, s. 118 f. se även Ramberg & Ramberg, Allmän avtalsrätt s. 119 f. 
54 Yxklinten & Silander, Affärsjuridik, s. 46. 
55 NJA 1988, s. 230. Där HD uttalade att de aktuella villkoren “Vid en samlad bedömning av omständigheterna i 
målet” inte kunde anses oskäliga. 
56 Prop. 1975/76:81, s.166. 
57 Prop. 1975/76:81, s. 9 samt 118. 
58 Prop. 1994/95:17, s. 40. 
59 Ramberg & Ramberg, Allmän avtalsrätt, s. 119. 
60 Prop. 1975/76:81, s. 135 f. samt Ramberg, Civilrätt, s. 46. Angående definitionen av förmögenhetsrätt. 
61 Prop. 1988/89:76, s. 21. 
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Lagen reglerar rättigheter samt skyldigheter i en säljares och köpares avtalsförhållande. 
KöpL reglerar den obligationsrättsliga aspekten i ett sådant förhållande. Det vill säga rätten att 
erhålla en prestation från en annan som är skyldig att utföra prestationen, exempelvis rätt till 
betalning.62 

Det som avtalats ska ligga till grund för köpet och den dispositiva KöpL tillämpas i de fall 
inget annat sägs i parternas avtal.63  Det är vanligt förekommande att ofullständiga avtal 
upprättas mellan parterna. Detta kan resultera i ett vagt avtal som endast ger en översiktlig 
bild av vad som avtalats och inte en djupare inblick i dess innebörd. Lagen har en supplerande 
funktion för att göra avtalet någorlunda fullständigt vid eventuella tvister.64 

KöpL är tillämplig vid köp av lös egendom som inte är konsumentköp, vilket som bekant 
regleras i KKL. Lagen är således tillämplig även i de fall då en konsument säljer lös egendom 
till en näringsidkare. Den vanligaste situationen är dock köp mellan näringsidkare eller köp 
mellan privatpersoner. KöpL kan därför sägas vara anpassad efter avtalsförhållanden mellan 
två jämbördiga parter.65 
 
2.3 Konsumenträtten 
2.3.1 Inledning 
Efter en kortfattad genomgång av delar ur AvtL samt KöpL ska den svenska 
konsumentskyddande lagstiftningen i det följande beskrivas mer utförligt. Inledningsvis 
kommer en kort beskrivning angående konsumenträttens historia som sedan övergår till mer 
specifika rättsregler. 

2.3.2 Konsumentskyddets bakgrund 
Sveriges ekonomiska tillväxt under den senare delen av 1900-talet medförde att konsumenten 
fick en allt mer central roll då konsumtionen ökades markant.66 En följd av detta var att även 
näringsidkarna fick en större roll. Då var det vanligt att villkoren till köpeavtalet bestämdes 
ensidigt av näringsidkaren då den dåvarande tillämpliga lagstiftningen, 1905 års köplag, i sin 
helhet var dispositiv.67 I förhållande till näringsidkarnas dåvarande ställning hamnade 
konsumenterna i ett markant underläge. Staten ansåg därför att ett starkare skydd krävdes för 
att skydda den svagare parten. Därmed drevs en konsumentpolitik vilket sedan 1970-talet 
resulterat i både civilrättsliga och offentligrättsliga lagar som successivt stärkt 
konsumenternas ställning.68 Idag har Sverige ett starkt konsumentskydd vilket regleras bland 
annat i KKL och KTjL. 

Begreppet konsument har i dagens benämning blivit snävare i jämförelse med den tidigare 
som omfattade både privatpersoner och näringsidkare.69 Idag särskiljs begreppen konsument 

                                                
62 Gerhard, Köprättens grunder, s. 23. 
63 Prop. 1988/89:76, s. 65 f. 
64 Ramberg, Civilrätt, s. 84. 
65 Håstad, Köprätt och annan kontraktsrätt, s. 30 f. 
66 Grobgeld & Norin, Konsumenträtt, s. 13. 
67 Grobgeld & Norin, Konsumenträtt, s. 45. 
68 Grobgeld & Norin, Konsumenträtt, s. 13. samt Ramberg, Civilrätt, s. 85. jfr även Ramberg, Avtalsrätten, s. 21. 
69 Grobgeld, SvjT 1996 s. 879. 
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och näringsidkare. Den nuvarande definitionen i KKL och KTjL, tillkom efter ändringar år 
2002.70 

Genom införandet av KKL skulle reglerna enklare kunna ändras med anledning av att KKL 
endast tar sikte på konsumentköp.71 Det har dessutom påpekats att det blir lättare för 
konsumenterna att få en överblick av reglerna om konsumentköp då de särskiljs från den 
allmänna köprätten. Det kan även nämnas att det skulle kunna vara en fördel att ha samtliga 
regler samlade för näringsidkare, inte minst om de har både konsumenter och andra 
näringsidkare i kundkretsen. 
 
2.4 Konsumentköplagen 
2.4.1 Scenario som berör KKL 
Exempel som omfattas av KKL: 
En konsument har köpt en ny mobiltelefon av en näringsidkare och fick ett års garanti vid 
köpet. Telefonen är behäftad med ett köprättsligt fel och konsumenten har reklamerat i tid. 
Vilka rättigheter har konsumenten enligt KKL? 
 
Exempel på framställningens problematik om andrahandsköp: 
En konsument har köpt en ny mobiltelefon av en näringsidkare, och fick ett års garanti vid 
köpet. Konsumenten säljer omgående telefonen till en andrahandsköpare (den var inte 
upptagen ur förpackningen). Telefonen är behäftad med ett ursprungligt fel. Övergår garantin 
eller reklamationsrätten till andrahandsköpare? Kan andrahandsköparen reklamera till 
näringsidkaren? 

2.4.2 Konsumentköplagens tillämpningsområde 
En privatperson som köper en vara från en näringsidkare är i lagens mening en konsument. En 
konsument åtnjuter ett starkare skydd eftersom utgångspunkten i KKL 3 § är tvingande till 
dennes fördel.72 KKL gäller endast i förhållandet mellan näringsidkare och konsumenter.73 
Detta beror helt enkelt på att det vid andra partsförhållanden enligt KKL inte är fråga om 
konsumentköp. Det finns dock undantag för så kallad förmedling. Det vill säga då en 
konsument säljer en vara till en annan konsument men köpet förmedlas av en näringsidkare. I 
ett sådant fall svarar säljaren och förmedlaren enligt KKL 1 §, 2 st. gemensamt för de 
skyldigheter som säljaren har. 

Enligt KKL 1 §, 1 st. gäller lagen köp av lösa saker som en näringsidkare säljer till en 
konsument.74 Detta är en skillnad mot KöpL som rör köp av lös egendom vilket är ett 
väsentligt mer omfattande begrepp. Av KKL 2 § framgår att lagen även är tillämplig när en 
konsument beställt varor eller lösa saker som ska tillverkas av en näringsidkare. Om 

                                                
70 Prop. 2001/02:134, s. 80 f. samt 89. Om genomförandet av konsumentköpsdirektivet 1999/44/EG, där 
definitionen för konsument hämtats direkt från artikel 1.2. 
71 Stycket bygger på Prop. 1988/89:76, s. 25 f. 
72 Prop. 1989/90:89, s. 66. 
73 Prop. 1979/80:9, s. 186 f. samt Prop. 1989/90:89, s. 59 f. 
74 Prop. 1989/90:89, s. 59. Om definition av lösa saker. 
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konsumenten dessutom ska tillhandahålla material till den beställda varan gäller även KTjL 4, 
6 och 7 §§. 

Som ovan nämnt är KKL tvingande till konsumentens fördel. Detta innebär att lagen i viss 
mån är dispositiv. Genom avtal är det alltså möjligt att tillämpa andra bestämmelser än de 
som anges i lagen så länge de inte är till konsumentens nackdel i förhållande till 
bestämmelserna som anges i KKL. Vid en sådan bedömning jämförs bestämmelsen i avtalet 
med motsvarande bestämmelse i lag, det är alltså inte fråga om att göra en helhetsbedömning 
av avtalet.75 

2.4.3 Fel i varan 
Av KKL 16 § framgår att avtalet som upprättas mellan säljare och köpare är avgörande för 
om en vara ska anses felaktig. Redan innan köpet är genomfört bestäms utgångspunkten för 
varans beskaffenhet “i fråga om art, mängd, kvalitet, andra egenskaper och förpackning.” 
Även om varan är i bra skick kan den alltså anses felaktig om den inte stämmer överens med 
vad som framgår av avtalet. Detta är en grundläggande princip för KKL. Om en köpare 
exempelvis får en blå mobiltelefon levererad fastän denne beställt en röd kan detta alltså vara 
tillräckligt för att varan ska anses felaktig enligt KKL 16 §, 1 st.76 

Vid bedömningen för om det är fel i varan finns det centrala utgångspunkter att ta hänsyn 
till i KKL 16 §, 2 st. Här framgår exempelvis att den aktuella varan ska vara “ägnad för de 
ändamål för vilka varor av samma slag i allmänhet används.” Bedömningen utgår från varans 
art, inte vilken kvalitet varan har.77 Ett annat exempel hämtat från KKL 16 §, 2 st. är då en 
vara inte är ändamålsenlig fastän säljaren är medveten om att köparen tänkt använda en vara 
till ett specifikt ändamål. Det räcker inte att säljaren borde insett detta. Denne måste vara fullt 
medveten om vilket ändamålet är för att denna bestämmelse ska kunna aktualiseras. Denna 
regel blir främst aktuell i den situation då köparen beskriver sitt ändamål och säljaren därefter 
väljer ut en lämplig produkt åt köparen.78 Listan i 16 §, 2 st. är inte uttömmande. Den visar 
snarare några centrala principer som bör vara vägledande vid en felbedömning. I det fall en 
felbedömning resulterar i att varan avviker från de ovan nämnda principerna är varan att anse 
som felaktig. 

Vidare kan det anses vara fel i varan om säljaren frångått sin upplysningsplikt. Det vill säga 
om säljaren underlåtit att informera köparen kring varans egenskaper, användande eller risker 
och detta inverkade på köpet. KKL 16 §, 3 st. ger i detta avseende uttryck för en allmän 
konsumenträttslig princip, vilken bör kunna tillämpas analogt vid köp av annat än varor.79 

Om varan avvikit från vad köparen med fog kunnat förutsätta kan det också anses vara fel i 
varan. Här kan det vara fråga om fel som egentligen inte påverkar varan, snarare att det 
inverkar på köpet. Det kan exempelvis vara så att en produkt utges för att vara tillverkad i 
Sverige medan den egentligen tillverkats i ett annat land. Att varan skulle vara 

                                                
75 Prop. 1989/90:89, s. 66. Om innebörden av KKL 3 §. 
76 Prop. 1989/90:89, s. 94 f. 
77 Norin, Konsumentköplagen 16 §, lagkommentar not 57, (10 april 2015, Karnov Internet). 
78 Prop. 1989/90:89, s. 98. 
79 ARN 2013-03768. samt NJA 2001 s. 155. 
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svensktillverkad kan således inverka på köpet då en konsument förutsätter att 
svensktillverkade produkter uppnår en viss kvalitet.80 

Vid vissa köp ingår även att säljaren installerar varan. Det kan då exempelvis handla om en 
diskmaskin som ska installeras i köparens kök eller en ny båtmotor som ska monteras fast på 
köparens båt.  Enligt KKL 16a § är det fel i varan om det visar sig att installationen är 
bristfälligt utförd. Här krävs dock att säljaren åtagit sig att installera varan som en del av 
avtalets fullgörelse. Det är således en tjänst som ingår i en vara och KKL är enligt 2 § 
tillämplig eftersom tjänsten inte utgör den övervägande delen i avtalet även om det naturliga 
vore att hålla isär varan och tjänsten.81 En felaktigt installerad vara ska vara jämförbar med 
“bristande avtalsenlighet hos varan” i det fall varan installerats av säljaren eller på säljarens 
ansvar.82 

Det förekommer att näringsidkare säljer begagnade varor i “befintligt skick” och att en 
allmän uppfattning är att köparen då inte kan åberopa ett fel. Detta är delvis sant då säljaren 
enligt KKL 17 § kan sälja en vara med vissa förbehåll förutsatt att det är tydligt i vilket 
hänseende säljaren reserverar sig.83 Som ovan nämnt är en vara felaktig enligt 16 §, 3 st. om 
den avviker från vad köparen med fog kunnat förutsätta. Detta stadgande gäller även i det fall 
varan säljs i “befintligt skick”. Säljarens ansvar för att varan inte är i sämre skick än vad 
köparen kunnat förutsätta med hänsyn till varans prissättning eller övriga omständigheter.84 

Då en vara säljs i befintligt skick kan sägas vara en av de få tillåtna friskrivningarna inom 
konsumenträtten. Det kan dock konstateras att det är svårt för en säljare att friskriva sig från 
ansvar eftersom lagstiftaren beaktar konsumentens svaga ställning i en sådan situation.85 

Vidare är en vara felaktig enligt KKL 19 § om den inte överensstämmer med de uppgifter 
som säljaren lämnat vid marknadsföringen eller vid andra kontakter innan köpet. En vara är 
alltså felaktig om den inte stämmer överens med vad som avtalats, även om säljaren inte 
kände till att uppgiften som lämnades var felaktig.86 Bevisbördan åligger här säljaren. Säljaren 
kan dock slippa ansvar om denne kan visa att de felaktiga uppgifterna rättats på ett tydligt sätt 
eller att de felaktiga uppgifterna inte inverkade på köpet. 

Den felbedömning som görs enligt 16 §, 2 st. ska utgå från varans skick vid avlämnandet. 
Det klargörs vilken beskaffenhet en vara ska ha om inget har avtalats.87 Säljaren ska svara för 
fel som finns vid avlämnandet och sex månader framåt. Bevisbördan kan således sägas åligga 
säljaren under sex månader innan den övergår till köparen.88 Om köparen inte hämtar den 
köpta varan i rätt tid svarar säljaren inte för de fel som uppstått efter denna tidpunkt förutsatt 
att felet beror på varans beskaffenhet. Det kan exempelvis handla om frukt som ruttnar på 

                                                
80 NJA 2001 s. 155. Fel förelåg då en segelbåt var tillverkad i Polen. 
81 Prop. 2001/02:134, s. 46. se även NJA 2001 s. 138. Där HD fann att köp och installation av värmepanna 
bedömdes vara ett köp enligt KKL, inte KTjL. 
82 Prop. 2001/02:134, s. 47. 
83 ARN 2002-6467. Oljeläckage på en begagnad bil. Det ansågs inte tillräckligt att bilens kondition enligt 
varudeklarationen var “osäker”. 
84 Prop. 1989/90:89, s. 101. 
85 Prop. 1989/90:89, s. 101. 
86 Prop. 1989/90:89, s. 104 f. 
87 Prop. 1989/90:89, s. 97. 
88 Prop. 2001/02:134, s. 59. 
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grund av att de inte hämtas i tid.89 Det vore i ett sådant fall orimligt att säljaren skulle ansvara 
för det fel som då uppstått. 

Som ovan nämnt bär säljaren bevisbördan för en vara under de första sex månaderna 
eftersom ett sådant fel enligt KKL 20 a § ska anses ha funnits vid avlämnandet. Undantaget är 
om felet är oförenligt med varans eller felets art.90 En produkts hållbarhetstid är en viktig 
aspekt vid bedömningen för om fel ska vara att anse som ursprungligt.91 När en produkt inte 
kan väntas ha en hållbarhetstid som överstiger sex månader blir innebörden av ursprungligt fel 
betydligt snävare. 

KKL 20 a § tar främst sikte på så kallade ursprungliga fel vilka är centrala för denna 
framställning. Det är fel som funnits i varan redan vid avlämnandet men som visar sig efter en 
tids användning. Vanligast är att tekniska produkter har problem av denna art. Ett 
skolboksexempel är då en person köper en nytillverkad mikrovågsugn. Den fungerar till en 
början utan bekymmer. Efter en tids användning slutar den utan någon utåt sett synlig 
anledning, att fungera.92 Bestämmelsens syfte är att täcka ursprungliga fel som visar sig efter 
en tids användning, så kallad funktionssvikt.93 Trots detta är bestämmelsen även tillämplig när 
andra fel uppstått i varor med undantag från om felet är oförenligt med varans eller felets 
art.94 

2.4.4 Garanti 
Konsumenter stöter ibland på formuleringar som ”medföljande garanti” eller ”ett års garanti” 
i produktbeskrivningen vid olika typer av köp. Frågan om vad ordet garanti innebär kommer 
här att förklaras utförligare. 

Enkelt beskrivet är garanti en utfästelse från säljarens sida, det vill säga att varan ska ha ett 
visst skick. Det är dock möjligt att olika delar eller komponenter i en vara omfattas av olika 
garantier.95 Garantin är med andra ord en försäkran om kvalitet eller funktionsmässiga 
ändamål. En allmän definition om garanti återfinns i KKL 21 §, 1 st. En konsument bör ha i 
åtanke att denna form av utfästelse är ett frivilligt åtagande från säljarens sida på grund av 
lagens utformning. Dock får det inte inskränka det lagstadgade konsumentskyddet som varje 
konsument åtnjuter. Reklamationsrätten förblir tre år oavsett om garanti lämnats eller inte. 
Garantin kan ses som ett extra skydd för konsumenten samt ett avsteg från huvudregeln om 
konsumentens bevisbörda. 

2.4.4.1 Olika typer av garantier 
En garanti från säljaren utan att denne vidare förklarar innebörden av utfästelsen kallas för 
blank garanti.96 Detta innebär att köparen inte kan förvänta sig något mer än en vara med 
normal kvalité. En annan typ av garanti som är vanligt förekommande kan vara något så 

                                                
89 Prop. 1989/90:89, s. 72 f. 
90 Prop. 2001/02:134, s. 59 f. 
91 Håstad, Köprätt och annan kontraktsrätt, s. 240.  
92 Grobgeld & Norin, Konsumenträtt, s. 66.  
93 Prop. 2001/02:134 s. 84 f. 
94 NJA 2013 s. 524.  En skada på en dörr som konsumenten upptäckte först efter att dörren monterats. 
95 ARN 2007-3918. Kortare garantitid för batteri i laptop som ansågs vara en förbrukningsvara. 
96 Grobgeld & Norin, Konsumenträtt, s. 69. 
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enkelt som att produkten är handgjord och anses därmed vara en mer bestämd garanti från 
säljaren.97 

Det finns även garantier som är tidsbestämda.98 Inom denna kategori går det att urskilja två 
huvudsakliga typer, den ena är mer fördelaktig än den andra. Fördelen med en tidsbestämd 
garanti är att säljaren garanterar att produkten har en viss hållbarhetstid samt att bevisbördan 
är omvänd. Det vill säga att säljaren bär ansvaret att påvisa att felet är av sådan art att köparen 
ska ansvara för. 

2.4.4.1.1 Almén-garanti 
Den första tidsbestämda garantin kallas för Almén-garanti och har en liknande innebörd som 
de allmänna felreglerna i KKL. Säljaren åtar sig ursprungliga fel som visas under en viss tid. 
Almén-garantin kan numera sägas vara fastställd i lag. I KKL 20a § går det utläsa en sådan 
utfästelse med en hållbarhet i sex månader efter avlämnandet. Detta innebär att säljaren bär 
bevisbördan, oavsett om garanti lämnats eller ej, för att produkten har en normal 
hållbarhetstid om minst sex månader enligt felregeln i nyss nämnda paragraf. 

Almén-garantin är dock ett minne blott då en tvingande regel i KTjL infördes om att alla 
tidsbestämda garantier ska tolkas som funktionsgarantier. Detta kom att även gälla KKL och i 
enlighet med 21 § tolkas numera alla tidsbestämda garantier från en näringsidkare som 
funktionsgarantier.99 Paragrafen tar även sikte på utfästelser från säljaren om produktens 
egenskaper, i dessa avseenden kan man kalla det för en egenskapsgaranti.100 

2.4.4.1.2 Funktionsgaranti 
Den starkare typen av garanti benämns funktionsgaranti. Funktionsgarantin är en utfästelse 
från säljaren om att varan ska fungerar felfritt under en viss tid med undantaget att felet inte är 
självförvållat av köparen. Skillnaden mellan dessa garantier är att det med en funktionsgaranti 
är irrelevant om felet är ursprungligt eller ej.101 När det är fråga om en funktionsgaranti är det 
inte väsentligt om det är säljaren själv som lämnat garantin. Det är med andra ord tillräckligt 
ifall “någon för hans räkning”, exempelvis tillverkaren av produkten lämnat en sådan 
utfästelse blir säljaren därmed bunden av löftet.102 

2.4.5 Bevisning 
2.4.5.1 Bevisbörda 
Som tidigare nämnt åtnjuter konsumenter ett starkt skydd tack vare de konsumentskyddslagar 
som finns i Sverige. Dock har konsumenten enligt huvudregeln bevisbördan för att ett fel inte 
förelåg vid riskens övergång.103 Införlivandet av konsumentköpsdirektivet stärkte 
konsumentskyddet ytterligare genom ett undantag från huvudregeln.104 Undantaget består av 
                                                
97 Grobgeld & Norin, Konsumenträtt, s. 69. Jfr exemplet författaren anger. 
98 Stycket bygger på Grobgeld & Norin, Konsumenträtt, s. 69 ff. 
99 Grobgeld & Norin, Konsumenträtt, s. 70. 
100 Grobgeld & Norin, Konsumenträtt, s. 67. Jfr författarens exempel på egenskapsgaranti. 
101 ARN 1997 ref. 21. Där köpare fick rätt vid mobilköp med ett års funktionsgaranti, fel förelåg och det var inte 
självförvållat. 
102 ARN 2005-3478. Frågan huruvida säljaren blir bunden av en funktionsgaranti från tillverkaren vid bilköp.  
103 NJA 1977 s. 756. Där köparen ansågs ha bevisbörda för att visa att det var fel i varan vid riskens övergång.  
104 Grobgeld & Norin, Konsumenträtt, s. 67.  
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presumtionsregeln i KKL 20a § där fel som visar sig inom en sexmånadersperiod anses vara 
ett ursprungligt fel vilket fanns i varan redan när den var konsumenten till handa. Bevisbördan 
hamnar då på näringsidkaren under de första sex månaderna innan bevisbördan övergår på 
konsumenten.105 Säljaren har även bevisbördan i de fall garanti utlämnats.  Det kan även 
nämnas att beviskravet generellt kan sägas vara lägre för konsumenter än för näringsidkare.106 

2.4.5.2 Beviskrav 
I NJA 2013 s. 524 hade säljaren bevisbördan för att visa att denne inte orsakat den skada som 
fanns på en dörr som denne sålt till en konsument. Eftersom det inte fanns några riktlinjer om 
hur beviskravet skulle ställas undersökte HD bland annat hur beviskravet ställs vid 
tillämpning av KKL 21 §. De fann dock att det saknades lagstöd för att generellt göra en 
sådan tolkning av beviskravet i 20 a §, eftersom beviskravet riskerade att bli för lågt då 
lagstiftaren uttryckligen lagt bevisbördan på näringsidkaren. Domstolen menade dock att den 
aktuella situationen krävde att beviskravet ställdes lågt för att det över huvud taget skulle 
finnas möjlighet för näringsidkaren att undgå ansvar. Det har förekommit att domstolen sänkt 
beviskravet för konsumenter exempelvis när det handlar om fel som är tekniskt 
komplicerade.107 HD fann att beviskravet skulle sänkas på ett liknande sätt som för 
konsumenter. Det skulle här vara tillräckligt om säljaren kunde visa det “klart mer sannolikt” 
att felet inte fanns i varan vid den tidpunkt då risken övergick till köparen.108 

2.4.6 Reklamation 
Att reklamera innebär att konsumenten tar kontakt med säljaren och uttrycker sitt missnöje 
med köpet. Missnöjet ska dock grundas i ett köprättsligt fel och inte på köparens subjektiva 
åsikt.109 Reklamation vid ett köprättsligt fel förutsätter att köparen reklamerar för att kunna 
åberopa sina rättigheter i KKL.110 Den mest relevanta typen av reklamation för 
framställningen regleras i KKL 23 § och har nedanstående lydelse: 
 

Köparen får inte åberopa att varan är felaktig, om han inte lämnar säljaren meddelande om felet inom 
skälig tid efter det att han märkt eller borde ha märkt felet (reklamation). Meddelande som lämnas inom 
två månader efter det att köparen märkt felet skall alltid anses ha lämnats i rätt tid. I fall som avses i 1 § 
andra stycket kan meddelande om felet i stället lämnas till näringsidkaren. 

Har någon annan än säljaren åtagit sig att för dennes räkning avhjälpa fel i en vara, kan 
reklamationen i stället göras hos honom. 

Reklamerar köparen inte inom tre år från det att han har tagit emot varan, förlorar han rätten att 
åberopa felet, om inte annat följer av en garanti eller liknande utfästelse. 

 
Konsumenten har enligt paragrafen en tidsfrist om två månader att reklamera felet. Denna 
period löper från och med dagen då konsumenten upptäckt felet eller borde ha upptäckt felet. 

                                                
105 NJA 2013 s. 524. Skada på dörrar upptäcktes efter montering.  
106 NJA 1991 s. 481. Beviskravet bör vara lägre för konsumenter, inte minst vid tekniskt komplicerade 
reparationer. 
107 NJA 1991 s. 481. 
108 NJA 2013 s. 524. samt T 1691-13, punkt. 21. 
109 Grobgeld & Norin, Konsumenträtt, s. 81. 
110 Grobgeld & Norin, Konsumenträtt, s. 56 samt s. 80. 
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Skulle en konsument upptäcka felet tre månader efter köpet innebär det att personen har 
ytterligare två månader på sig att reklamera felet till näringsidkaren.111 

Frågan huruvida en konsument borde ha upptäckt ett fel är en bedömningsfråga från fall till 
fall. Detta på grund av att KKL inte ställer krav på att konsumenten faktiskt undersöker varan 
omedelbart efter produktens avlämnande.112 Olika faktorer vägs in i bedömningen för att 
avgöra när en konsument borde ha upptäckt ett fel. Ett exempel som belyser denna bedömning 
gavs i förarbetena till 1973 års konsumentköplag. En konsument hade köpt en symaskin men 
det var inte förrän efter en längre tids användande av maskinen konsumenten fick idén om att 
testa en viss funktion. Det visade sig att funktionen inte uppnådde motsvarande förväntan hos 
en liknande maskin. Konsumenten har med andra ord inte underlåtit att undersöka varan och 
kan inte anses ha upptäckt felet förrän användningen av funktionen.113 

Det framgår av förarbetena till 1990 års konsumentköplag att man, ganska omgående, 
åtminstone kan förvänta sig en ytlig granskning av produkten från konsumentens sida men 
inte en genomgående granskning och prövning av produktens funktioner eller dess kvalité.114 

HD har i ett rättsfall om köp av båt resonerat kring huruvida betydelsen av köparens 
undersökning kan ha inverkan på dennes rätt att i senare skede åberopa fel enligt KKL.115 HD 
slog fast att konsumentens faktiska kännedom tilläggs betydelse och att kännedom om viss 
egenskap medför att egenskapen kan anses avtalad. Detta resonemang bygger på 
undersökningsplikten i KöpL 20 § 1 st. Uppenbara avvikelser som en konsument med stor 
sannolikhet kunnat påträffa vid en undersökning av produkten kan inte åberopas som fel om 
denne förstått betydelsen av avvikelsen. Trots en avsaknad undersökningsplikt enligt KKL är 
det klokt av konsumenten att undersöka produkten. Detta framgår av ett uttalande från HD i 
domen. “En annan sak är att om konsumenten över huvud taget inte undersöker varan kan 
detta få betydelse för vilken standard som han eller hon med fog har kunnat förutsätta att 
varan ska ha, och därmed för vad som ska anses utgöra fel.”116 

Det som sägs i paragrafens tredje stycke om en treårig reklamationsrätt är allmänt känt 
bland många konsumenter. Detta innebär att konsumentens rättigheter preskriberas efter den 
treåriga fristen, fel som visar sig senare än tre år kan därmed inte ligga till grund för en 
reklamation. Denna rättighet är tvingande till konsumentens fördel och får inte inskränkas.117 
Av det ovan anförda framgår att andra faktorer kan påverka den treåriga reklamationsfristen. 

Det som anges i paragrafens första stycke torde vara det mest vitala i sammanhanget, om 
huruvida en reklamation gjorts inom skälig tid efter det att man upptäckt felet eller borde ha 
upptäckt felet. Skulle konsumenten som köpt symaskinen upptäcka felet efter denna treårsfrist 
hade personen med andra ord inte kunna hävda sin rätt. 

Det ställs inga särskilda krav på hur en reklamation ska gå till enligt KKL.118 Vanligt 
förkommande är att näringsidkarna ställer villkor i standardavtalet om exempelvis att 

                                                
111 Norin, Anders, Konsumentköplag 23 §, lagkommentar not 97, (9 maj 2015, Karnov Internet). 
112 Grobgeld & Norin, Konsumenträtt, s. 81. 
113 Prop. 1973:138, s. 251. Jfr exemplet om symaskin. 
114 Prop. 1989/90:89, s. 114. 
115 T 1691-13. Fel i båt. 
116 T 1691-13, punkt 39-40. 
117 Grobgeld & Norin, Konsumenträtt, s. 82. 
118 Stycket bygger på Grobgeld & Norin, Konsumenträtt, s. 81 f. 
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reklamationen ska ske skriftligen eller på ett annat sätt. Visserligen är det bra om 
konsumenten följer dessa villkor men denne är dock inte skyldig att göra det. Som allt annat 
inom juridiken är det alltid fördelaktigt att ha allt skriftligen för att underlätta bevisningen vid 
eventuella tvister. Detsamma gäller för en reklamation för att påvisa att konsumenten faktiskt 
gjort en reklamation inom skälig tid. 

Då en reklamation skett i enlighet med vad som sägs i KKL 23 § samt att ett fel faktiskt 
föreligger har konsumenten rätt att kräva vissa påföljder från näringsidkaren. Köparen har rätt 
att kräva avhjälpande eller omleverans.119 Om avhjälpande eller omleverans inte kan ske inom 
rimlig tid eller utan oskälig kostnad för köparen kan denne kräva prisavdrag eller häva köpet 
för att återställa ekvivalensen mellan köparen och säljaren.120 I praktiken kan säljaren dock 
undvika hävning eller prisavdrag och istället leverera en ny vara eller avhjälpa felet.121 
Köparen har dessutom alltid rätt att yrka skadestånd vid sidan av de andra påföljderna.122 
 
2.5 Konsumenttjänstlagen 
2.5.1 Inledning 
Tidigare har redogjorts för vad som gäller vid konsumentköp av lösa saker från en 
näringsidkare. I följande avsnitt behandlas vad som gäller när en konsument köper en tjänst 
från en näringsidkare. Inledningsvis kan nämnas att KTjL är tvingande till konsumentens 
fördel vilket framgår av 3 §. 

2.5.2 Scenario som berör KTjL. 
Exempel som omfattas av KTjL: 
En konsument har gett en näringsidkare i uppdrag att reparera en mobiltelefon. Efter 
reparationen uppstår återigen samma fel och konsumenten har reklamerat felet. Vilka 
rättigheter har konsumenten enligt KTjL? 
 
Exempel på framställningens problematik vid andrahandsköp: 
En konsument har gett en näringsidkare i uppdrag att reparera en mobiltelefon. Efter 
reparationen säljer konsumenten mobiltelefonen till en andrahandsköpare. Samma fel visar sig 
trots en reparation. Har andrahandsköpare samma rättigheter som konsumenten att reklamera 
felet till näringsidkaren? 

2.5.3 Konsumenttjänstlagens tillämpningsområde 
De tjänster som omfattas av KTjL är enligt inledningsbestämmelsen arbete på lösa saker, 
arbete på fast egendom, på byggnader eller andra anläggningar eller andra fasta saker samt 
förvaring av lösa saker.123 Det finns en rad tjänster som faller utanför lagens 
tillämpningsområde. Hår- och skönhetsvård, kursverksamhet samt arkitekt- och 
konsultuppdrag kan här nämnas som sådana exempel. KTjL är heller inte tillämplig på 
                                                
119 Prop. 1989/90:89, s. 118. 
120 Prop. 1989/90:89, s. 126. 
121 Prop. 1989/90:89, s. 121 f. samt Grobgeld & Norin, Konsumenträtt, s. 74. se även T 1691-13, p 52-53. Där 
säljaren avhjälpt fel och prisavdrag då inte kunde göras gällande. 
122 Agell, SvJT 1991 s. 405. se även Grobgeld & Norin, Konsumenträtt, s. 77. 
123 Prop. 1984/85:100, s. 345 f. se även Prop. 1989/90:89, s. 59. Beträffande definition av lösa saker. 
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offentliga tjänster, såsom sjukvård eller utbildning.124 Det framgår även att lagen inte är 
tillämplig vid tillverkning av lösa saker. Detsamma gäller då en näringsidkare installerar eller 
monterar en vara för att fullgöra sina skyldigheter enligt ett köpeavtal.125 Kortfattat kan lagen 
sägas vara tillämplig på materiella arbeten som genererar materiella resultat på föremålet för 
tjänsten.126 

2.5.4 Tjänstens utförande 
KTjL stadgar att samtliga moment i en tjänst ska utföras fackmässigt. Bedömningen utgår ofta 
från olika branschers anvisningar och beskrivningar, det ska därför inte föreligga någon större 
svårighet i att fastställa vad som är att anse som fackmässigt.127 Vidare ska näringsidkaren 
med tillbörlig omsorg tillvarata konsumentens intressen och samråda med konsumenten i den 
utsträckning som uppdraget kräver. Här är det istället fråga om att näringsidkaren ställer sin 
kunskap och erfarenhet till konsumentens förfogande även om detta hänger nära ihop med 
kravet på dennes fackmässighet.128 Utgångspunkten är även att näringsidkaren tillhandahåller 
det material som uppdraget kräver. Denna del är dock dispositiv, det går alltså att genom avtal 
bestämma att det är konsumenten som ska bidra med det material som krävs. 

Näringsidkaren har enligt KTjL 4 §, 1 st. en så kallad omsorgs- och upplysningsplikt. Det 
vill säga att näringsidkaren ska avråda konsumenten från att låta utföra en tjänst om tjänsten 
inte kan anses vara till rimlig nytta för konsumenten. Hänsyn tas här till pris, värde på 
föremålet för tjänsten och andra särskilda omständigheter.129 En tjänst kan även framstå vara 
till rimlig nytta för konsumenten men att det först när tjänsten påbörjats visat sig att tjänsten 
inte är till nytta för konsumenten eller att priset blir högre än denne kunnat räkna med. Det 
sannolika slutpriset ska i sådant fall vara betydligt högre än det pris som konsumenten kunnat 
räkna med och den femtonprocentgräns som återfinns i KTjL 36 §, 2 st. fungerar som en slags 
riktmärke.130 

2.5.5 Fel i tjänsten 
Om resultatet av en tjänst avviker från vad konsumenten har rätt att kräva, är tjänsten enligt 9 
§ att anse som felaktig.131 Utgångspunkten vid bedömningen för huruvida det föreligger fel i 
en tjänst är parternas avtal. Det tas även hänsyn till de krav som ställs på näringsidkaren enligt 
4 §, det vill säga att tjänsten ska utföras fackmässigt och att konsumentens intressen ska 
tillvaratas. 

Tjänsten är vidare att anse som felaktig om resultatet avviker från uppgifter som lämnats 
vid marknadsföringen. Uppgifterna ska vara betydelsefulla för konsumentens bedömning av 
                                                
124 Grobgeld & Norin, Konsumenträtt, s. 95. 
125 NJA 2001 s. 138. Där köp och installation av värmepanna ansågs vara ett köp enligt KKL. 
126 Prop. 1984/85:110, s. 142 f. 
127 Prop. 1984/85:110, s. 157 f. samt s. 159. Där det framgår att fackmässighet är ett minimikrav som 
konsumenten alltid har rätt att ställa. 
128 Prop. 1984/85:110, s. 159. 
129 Se exempelvis ARN 2004-4608 angående andra särskilda omständigheter. En näringsidkare borde avrått 
konsumenten från att göra en rostskyddsbehandling på sin bil, med hänsyn till bilens ålder.  
130 Prop. 1984/85:110, s. 170 f. 
131 NJA 1983 s. 865. En villa annonserades ut som nyrenoverat och köparna kunde därav räkna med en viss 
standard trots att villan såldes i befintligt skick. En friskrivningsklausul ansågs vara oskäligt. 
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beskaffenheten och ändamålsenligheten för en tjänst och de ska antas ha inverkat på avtalets 
ingående. KTjL 4 § tar inte bara sikte på de fall då tjänsten faktiskt avviker från 
marknadsföringsuppgifterna. Den tar även sikte på de fall då tjänsten utförts i enlighet med 
marknadsföringen, men att marknadsföringen varit otydlig. Utgångspunkten kan sägas vara 
att den konsument som marknadsföringen riktar sig till är en “mindre uppmärksam läsare”.132 

Slutligen kan nämnas att en tjänst enligt 11 § är felaktig om näringsidkaren är eller borde 
varit medveten om förhållande rörande tjänsten som är av betydelse för konsumenten och 
näringsidkare underlåtit att upplysa konsumenten om ett sådant förhållande. En beställare som 
är konsument har i normalfallet större behov av information än om beställaren är 
näringsidkare.133 Det kan exempelvis handla om att en mattläggare underlåter att informera 
konsumenten om att en mattkvalité är olämplig för en entréhall på grund av sin känslighet för 
smuts och väta.134 Denna bestämmelse är ett uttryck för den omsorgsplikt som näringsidkaren 
har enligt 4 §.135 Det förutsätts dock att näringsidkarens underlåtenhet inverkat på avtalets 
ingående, vilket framstår som helt logiskt. 

Om det förekommer fel i en tjänst är det viktigt att fastställa när felet uppstått och därmed 
vem som bär risken. Ur konsumentens synvinkel är detta särskilt viktigt för att kunna utnyttja 
reklamationsrätten. Bedömningen sker enligt 12 § med utgångspunkt från när tjänsten anses 
avslutad. Om det exempelvis rör sig om tjänst på en lös sak och saken överlämnats till 
näringsidkaren, anses tjänsten avslutad när föremålet är i konsumentens besittning.136 Om ett 
fel i tjänst visar sig efter denna bedömningstidpunkt kan tjänsten ändå anses felaktig om felet 
beror på näringsidkaren. Det vill säga om näringsidkaren åsidosatt någon del av avtalet eller 
någon av sina övriga skyldigheter.137 

Någon uttrycklig undersökningsplikt finns ej reglerad i KTjL som i KKL. Dock går det att 
tala om en eventuell undersökningsplikt som tidigare nämnt, vilken även framgår av 
propositionen till KKL.138 En eventuell undersökningsplikt innefattar dock endast en ytlig 
undersökning från köparens sida. Konsumenten har ingen direkt skyldighet att undersöka 
resultatet men en “åtminstone ytlig granskning” i de fall möjligheten finns samt att det är av 
betydelse med hänsyn till tjänstens art. Fel som inte upptäcks vid den tidpunkten betyder inte 
att konsumenten förlorar sin rätt att åberopa felet vid ett senare skede. Eventuella fel som 
köparen kommer underfund med vid normal användning kan alltid åberopas som fel så länge 
det är inom reklamationsfristen samt att reklamationen gjorts inom skälig tid.139 
 

                                                
132 Prop. 1984/85:110, s.192 f. 
133 Prop. 1984/85:110, s. 199. 
134 Exemplet är hämtat från Prop. 1984/85:110, s. 200. 
135 Prop. 1984/85:110, s. 199. 
136 Se även Prop. 1984/85:110, s. 203 f. En tjänst anses också avslutad när konsumenten fått klart för sig att 
tjänsten är slutförd. 
137 Det kan handla om näringsidkarens upplysningsplikt. Se även exemplen i Prop. 1984/85:110, s. 200. 
138 Prop. 1989/90:89, s 114. 
139 Gerhard, Köprättens grunder, s. 211 f. 
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2.5.7 Garantier 
Oavsett typ av köp är det vanligt att näringsidkaren lämnar någon form av garanti, detta gäller 
även för sådana tjänster i enlighet med KTjL. Det görs inte någon större skillnad på garantier i 
KTjL och KKL, de har “i princip identisk motsvarighet”.140 

KTjL 14 § innehåller den tvingande regeln som tidigare nämnt i avsnittet om KKL att alla 
tidsbestämda garantier ska tolkas som funktionsgarantier.141 Vilken är den enda tillåtna 
garantin enligt KTjL och KKL. Det är en utfästelse som lämnats av näringsidkaren för att 
garantera att resultatet ej avviker under en viss period med undantag då avvikelsen beror på en 
olyckshändelse eller på grund av köparens försummelse. Funktionsgarantier brukar även 
kallas för hållbarhetsgarantier.142 Det är inte nödvändigt att sådana utfästelser går under 
benämningen “garanti”.143 

2.5.8 Bevisning 
Enligt KKL 20a § finns det en uttrycklig hållbarhetstid som resulterar i att säljaren har 
bevisbördan under de första sex månaderna efter att produkten avlämnats men en 
motsvarighet i KTjL saknas. Det åligger konsumenten att bevisa att felet förelåg vid 
uppdragets avslutande.144 Bevisbördan ligger i princip istället hos konsumenten om inte 
säljaren lämnat en garanti, vid sådana situationer är bevisbördan omvänd.145 Ett annat 
undantag är enligt KTjL 32 §, 1 st. då näringsidkaren har föremålet för tjänsten i sin besittning 
eller på något annat sätt under sin kontroll.146 Även situationer då näringsidkaren anlitat 
någon annan för att utföra tjänsten anses vara under näringsidkarens kontroll. Det framstår 
fullt logiskt att bevisbördan inte ligger på konsumenten i ett sådant fall. 

2.5.6 Reklamationsrätt 
Det går att utläsa i KTjL 17 § att reklamationen i nyss nämnda lag och KKL utgår från 
liknande förutsättningar. Med det som utgångspunkt väljer vi att lyfta fram det som särskiljer 
dessa från varandra. 
 

Vill konsumenten åberopa att tjänsten är felaktig, skall han underrätta näringsidkaren om detta inom 
skälig tid efter det att han märkt eller borde ha märkt felet (reklamation). Underrättelse som sker inom 
två månader efter det att konsumenten märkt felet skall alltid anses ha skett i rätt tid. Reklamation får 
dock inte ske senare än tre år eller, i fråga om arbete på mark eller på byggnader eller andra 
anläggningar på mark eller i vatten eller på andra fasta saker, tio år efter det att uppdraget avslutades, 
såvida inte annat följer av en garanti eller liknande utfästelse. 

Har näringsidkaren handlat grovt vårdslöst eller i strid mot tro och heder, får reklamation alltid ske 
inom tio år efter det att uppdraget avslutades. 

                                                
140 Norin, Anders, Konsumenttjänstlagen 14 §, lagkommentar not 68, (21 april 2015, Karnov Internet). 
141 Norin, Anders, Konsumenttjänstlagen 14 §, lagkommentar not 68, (21 april 2015, Karnov Internet).  
142 Gerhard, Köprättens grunder, s. 213. 
143 Norin, Anders, Konsumenttjänstlagen 14 §, lagkommentar not 69, (27 april 2015, Karnov Internet). 
144 Jfr RH 1994:114. Angående en konsument som lämnat in en matta för tvättning, Hovrätten fastställde att 
konsumenten ej hade bevisbördan för att tjänstens utförande varit felaktig då parterna var eniga om att mattan 
inte hade sådana skador vid inlämnandet av mattan. 
145 Grobgeld & Norin, Konsumenträtt, s. 101. samt Prop. 1984/85:110 s. 56 f. 
146 Se exempelvis RH 2002:20. 
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Har meddelande om reklamation lämnats in för befordran med post eller avsänts på annat 
ändamålsenligt sätt, anses reklamation ha skett när detta gjordes. 
 

Det framgår att paragrafen har två olika preskriptionsregler beroende på vilken typ av tjänst 
det är fråga om. Den ena preskriptionstiden gäller i tre år. Lagstiftaren har dock valt att ge 
”arbete på mark eller på byggnader eller andra anläggningar på mark eller i vatten eller på 
andra saker” ett tidsmässigt mer långtgående skydd på tio år efter att arbetet avslutades. 
Sådana preskriptionsregler är tvingande till konsumentens fördel och innebär att fristerna kan 
förlängas genom överenskommelse men inte tvärtom.147 Konsekvensen för en konsument som 
inte reklamerar i tid enligt KTjL 17 § förlorar sin rätt att åberopa fel i tjänsten med stöd av 18 
§ samma lag. 

Sedan 1 januari år 2005 har det tillkommit elva nya paragrafer till KTjL.148 Dessa reglerar 
situationer om småhusentreprenader. Reklamationsrätten för just denna specifika typ av tjänst 
finns reglerad i 61 § KTjL och utgår från att konsumenten reklamerar då denne märkt eller 
borde ha märkt felet som vid övriga situationer om reklamationsrätt.149 

De påföljder som en konsument kan åberopa vid fel i tjänst är i stort sett samma som vid 
fel i en vara och utgångspunkten är att konsumenten har rätt till en felfri prestation.150 
Skillnaden består i att det kan vara svårt att omleverera en tjänst samt att näringsidkarens 
prestation redan är utförd. 
 

2.6 Överlåtelse av rättigheter 
2.6.1 Cessionsprincipen 
Ett rättsfall som är värt att nämna samt beakta i denna framställning är NJA 1993 s. 222 som 
innefattar ett resonemang om en civilrättslig grundsats från HD som torde vara betydande för 
det aktuella rättsläget.151 Det bör poängteras att det inte är fråga om ett konsumenträttsligt 
förhållande utan ett förhållande mellan näringsidkare i det aktuella rättsfallet. 

Domstolarna hade att avgöra huruvida det är möjligt för en försäkringstagare att överlåta 
sina rättigheter gentemot ett försäkringsbolag till en annan part. Principen som diskuteras i 
fallet är hämtad ur lag (1936:81) om skuldebrev, SkbrL, och huvudregeln är att fordringar kan 
överlåtas.152 Det bör klargöras att lagen gäller för den allmänna fordringsrätten även om den i 
teorin uteslutande behandlar skuldebrev.153 

Gunnar förvärvade en mjölkningsanläggning av Fullwood Norden Aktiebolag (Fullwood) 
den 20 december 1983. Fullwood hade sedan tidigare tecknat en företagsförsäkring som även 
innefattade en produktansvarsförsäkring för anläggningen hos Länsförsäkringar med en 
giltighet till och med 1 januari 1985. 

                                                
147 Grobgeld & Norin, Konsumenträtt, s. 101. 
148 SFS 2004:554, lag om ändring i konsumenttjänstlagen (1985:716). 
149 Norin, Anders, Konsumenttjänstlagen 61 §, lagkommentar not 225, (21 april 2015, Karnov Internet). 
150 Prop. 1984/85:110, s. 228.  
151 Se även NJA 2009 s. 355. samt NJA 2013 s. 233. Där cessionsprincipen tillämpats med hänvisning till NJA 
1993 s. 222. 
152 Mellqvist & Persson, Fordran & Skuld, s. 65. 
153 Heidbrink, Grundläggande fordrings- och skuldebrevsrätt, s. 15 f. 
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Mjölkanläggningen levererades till Gunnar juli 1984. I samband med att anläggningen 
brukades försämrades mjölkproduktionen och Gunnar drabbades av en ekonomisk skada till 
följd av försämringen. Då Gunnar riktade anspråk mot Fullwood hade säljaren redan vid det 
laget försatts i konkurs. En fordran på 400 000 kronor gjordes gällande mot konkursboet men 
på grund av dess omständigheter kunde en sådan oprioriterad fordran inte täckas. Då en 
skadeståndstalan mot Fullwood inte skulle visa framsteg hade parterna träffat en 
överenskommelse om att Fullwood överlåtit ”sina anspråk mot försäkringsgivare, 
innefattande rätten till försäkringsersättning” till Gunnar. Detta skulle ge Gunnar behörighet 
att rikta anspråket samt föra talan mot Länsförsäkringar. Parternas nyss nämnda 
överenskommelse är det mest centrala att beakta i detta rättsfall för vår framställning. 

Tingsrätten och Hovrätten ogillade käromålet och var eniga om det Länsförsäkringar 
framförde. Länsförsäkringar menade att ovan nämnda överenskommelsen mellan parterna inte 
var gällande med den anledningen att försäkringsavtalet ingicks mellan Länsförsäkringar och 
försäkringstagaren, Fullwood. Skulle denna överenskommelse vara rättsligt bindande menade 
försäkringsbolaget att de skulle hamna i ett sämre läge än om Fullwood varit den krävande. 
Tingsrätten och Hovrätten klargjorde att ett sådant försäkringsavtal är ett ömsesidigt 
förpliktande avtal och kan därmed inte överlåtas till tredje part med bindande verkan utan 
medkontrahentens samtycke. Gunnar kunde med andra ord inte träda in som försäkringstagare 
då detta inte kommit till Länsförsäkringars kännedom. 

HD hade en annan uppfattning och ansåg att Gunnars yrkande skulle bifallas i enlighet 
med principen om cession. Cession är en civilrättslig princip som innebär att det ej föreligger 
hinder mot byte av borgenärer, med vissa undantag, denna princip kan utläsas i SkbrL 27 §. 
HD menade att i det aktuella rättsläget får Gunnar inte bättre rätt än Fullwood med detta i 
beaktande föreligger det inte skäl till att inte godta parternas överenskommelse. Gunnar 
ansågs ha rätt till ersättning på grund av den skada han lidit och att Fullwoods försäkring ska 
likställas som Gunnars. 

2.6.2 Överlåtelseförbud 
2.6.2.1 Bakgrund till Myresjöhus 
Rättsfallet handlar om en grupptalan som Konsumentombudsmannen förde för ett flertal 
fastighetsägare mot Myresjöhus AB på grund av en totalentreprenad som byggföretaget 
utförde. I denna grupp av klagande fanns både förstahandsköpare och andrahandsköpare. Det 
centrala i detta rättsfall för just denna framställning är frågan om andrahandsköparnas rätt att 
överta rättigheter från de ursprungliga köparna trots en klausul om förbud mot överlåtelse i 
entreprenadavtalet.154 En beskrivning av händelseförloppet bör ändock återges. 

2.6.2.2 Fel i enstegstätade fasader 
Dessa småhusentreprenader är idag omtalade på grund av byggtekniken, enstegstätade 
putsfasader, som användes vid konstruktionen. Det visade sig att vissa av husen som byggdes 
hade fuktskadats en kortare tid efter att bygget avslutades. Som en naturlig följd av skadan 
begärde ägarna ersättning samt avhjälpande men avvisades av bolaget och tvisten togs istället 
upp i domstol. 

                                                
154 T 916-13, punkt 1 och 5. 
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Tingsrätten biföll klagandens talan dock med ett undantag, att endast döma ut ersättning 
till förstahandsköparna med grund i att det fanns ett förbud mot överlåtelse.155 Hovrätten 
dömde till Myresjöhus fördel och ansåg att bolaget agerade fackmässigt vid den aktuella 
tidpunkten samt att någon vårdslöshet ej förelåg. Andrahandsköparnas talan ogillades av 
hovrätten med hänvisning till tingsrättens motivering.156 

Bedömningen av ovanstående utfall grundades i entreprenadavtalet ABS-95 som är ett 
avtal som förhandlades fram mellan Konsumentverket och företrädare inom byggbranschen. 
Genom en lagändring kom även KTjL att omfatta småhusentreprenader.157 I rättsfallet 
uttalade HD att felbedömningen ska utgå från entreprenadavtalet och att KTjL inte är 
tillämpbar men det är dock en naturlig utgångspunkt att beakta felreglerna i nyss nämnda lag 
då dessa har samma innebörd.158 

HD konstaterade att byggtekniken medförde stor risk för fuktskada och kunde därmed inte 
anses vara lämplig för sitt avsedda ändamål.159 Enstegstädade fasader i detta rättsfall innebär 
att husen är felaktiga och avviker enligt ABS-95 2 kap. 6 § från det som avtalats mellan 
parterna om funktionskravet på ytterväggarna en köpare med fog kan räkna med.160 HD ansåg 
att en bedömning om Myresjöhus utförde arbetet fackmässigt saknade betydelse och lämnade 
frågan utan avseende trots att byggtekniken inte var fastställd som olämplig för sitt avsedda 
ändamål vid arbetets avslutande.161 

Förstahandsköparna tilldömdes rätt till ersättning för skadan men frågan om 
andrahandsköparnas rätt återstår att pröva. 

2.6.2.3 Bestämmelsen om överlåtelseförbud 
I Hovrätten uttryckte Myresjöhus i sitt bestridande att andrahandsköparnas talan skulle lämnas 
utan bifall.162 Detta på grund av att det inte finns ett avtalsförhållande mellan dem och 
bolaget. Det är fråga om en tvist som uppstått inomobligatoriskt i enlighet med 
entreprenadavtalet som dessutom innehåller en bestämmelse om överlåtelseförbud. 
 

”Detta kontrakt får inte av någondera parten överlåtas på annan utan den andra partens godkännande. Dock 
får beställaren utan entreprenörens tillstånd överlåta sina rättigheter till GAR-BO AB.” 
 

Samtidigt hävdar andrahandsköparna sin rätt att väcka talan med grund i att de ursprungliga 
ägarna överlåtit sina rättigheter i samband med fastighetsöverlåtelserna. 

Frågan om klausulens giltighet har diskuterats i tingsrättens dom men har som tidigare 
nämnt en kvarstående prövning från HD att beakta. Ett yttrande från före detta justitieråd, 
Torgny Håstad, har inhämtats angående klausulens giltighet.163 

                                                
155 Tingsrättens dom T 1577-10, s. 62 ff. 
156 HovR T 99-12. 
157 T 916-13, punkt 10. 
158 T 916-13, punkt 14. 
159 T 916-13, punkt 22. 
160 T 916-13, punkt 17 och 20. 
161 T 916-13, punkt 22. 
162 HovR T 99-12. Se främst sammanställning av tingsrättens bedömning punkt 1.3. 
163 Tingsrättens dom T 1577-10, s. 62. 
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Håstad anser att andrahandsköparna torde betraktas som ursprungliga köpare och 
tillerkännas rätten att rikta anspråk mot Myresjöhus. Han har tidigare uttryckt att det är 
tveksamt huruvida ett överlåtelseförbud skulle ha verkan gentemot en förvärvare av ett enkelt 
skuldebrev. Detta resonemang rörde dock endast rena penningfordringar.164 Inom svensk rätt 
finns det inget uttryckligt förbud om att det inte är möjligt att upprätta sådana klausuler i ett 
avtal.165 Stefan Lindskog menar att det är möjligt att avtala om sådana överlåtelseförbud, han 
påpekar dock att en fordringsrätt enligt huvudregeln kan överlåtas.166 Här nämns exempelvis 
rena penningfordringar med hänvisning till Håstads uttalande.167 I det aktuella rättsfallet 
menar Håstad att det finns tre sätt att angripa problematiken: 
 

1. Tolka klausulen som inskränkande i entreprenadavtalet, att ett godkännande ej är 
nödvändigt. 

2. Att åsidosätta klausulen av dess oskälighet då bolaget erhållit fullbetalning för ett 
felfritt arbete. 

3. Om klausulen förklaras giltig av domstolen skulle det resultera i att 
andrahandsköparna i framtida fall behöva ställa krav på säljaren, att i sitt eget namn 
utfästa, att föra talan för köparens räkning vid eventuella tvister. Sista alternativet 
anser Håstad vara överflödigt. 

 
Tingsrätten ifrågasätter Håstads yttrande och menar att denne utelämnat en central aspekt i det 
hela, det vill säga skillnaden mellan felansvaret i det upprättade entreprenadavtalet samt det 
som framgår i jordabalken (1970:994), JB, kap. 4. Genom att ogiltigförklara klausulen menar 
tingsrätten att en icke godtagbar inskränkning görs i JB kap. 4 då köparens undersökningsplikt 
är en vital faktor som påverkar felansvaret vid ett fastighetsköp. 

Objektiva kriterier ligger till grund för huruvida en köpare borde upptäcka ett fel. Köparen 
förutsätts vara normalt kunnig och erfaren vilket ska vara tillräckligt för att kunna upptäcka 
ett fel vid en noggrann undersökning. Det kan även förekomma att säljaren gjort uttalanden 
som utökar eller reducerar köparens undersökningsplikt.168 

Enligt tingsrätten är huvudprincipen som tillämpas inom avtalsrätten, pacta sunt servanda, 
ytterligare ett argument mot Håstad.169 Undantag från denna huvudregel förekommer men 
tingsrätten menade att köparnas argumentation inte var övertygande nog för att kunna göra 
avsteg från denna princip. Tingsrätten anser att klausulens formulering är tydlig nog och 
håller inte med Håstads resonemang om att lydelsen är oklar och bör lämnas utan avseende. 

                                                
164 NJA 2008 s. 733. Där Håstad tillade ett resonemang kring avtalsvillkor om överlåtelseförbud. 
165 HovR T 99-12, punkt 5.6. 
166 NJA 2009 s. 570. Lindskog menar att även nyttjanderätter är fordringsrätter. 
167 NJA 2009 s. 570. Där Lindskog lade till att det torde vara möjligt att avtala om överlåtelseförbud, han gör 
dock ett undantag för rena penningfordringar med hänvisning till Håstads tillägg i NJA 2008 s. 733. 
168 Grauers, Fastighetsköp, s 206 f. 
169 Stycket bygger på tingsrättens dom T 1577-10, s. 62 f. 
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3. Analys 
3.1 Inledning 
Frågan huruvida reklamationsrätten går att överlåta vid andrahandsköp kan besvaras på olika 
sätt. Det enklaste torde vara att följa lagens ordalydelse då lagen är en rättslig auktoritet som 
ska beaktas. En auktoritativ rättskälla går dock att åsidosätta om det är tillräckligt motiverat ur 
ett rättsligt perspektiv. Det går därför även att diskutera huruvida konsumentskyddande 
rättigheter borde kunna överlåtas vid andrahandsköp. 

Ett eventuellt undantag från lagens ordalydelse bör rimligtvis genomsyras av de 
grundläggande avtalsprinciperna. Det kan då spekuleras i huruvida reklamationsrätten alltid 
borde vara överlåtbar eller om reklamationsrättens övergång på något sätt kan begränsas i 
vissa situationer. Hänsyn bör även tas till vilka effekter eller risker som kan följa om en sådan 
rättighet kan överlåtas eftersom medgivande av en sådan överlåtelse kräver åsidosättande av 
en annan rättslig auktoritet. 
 

3.2 Analys av avtalsrätt och köprätt 
Första- och andrahandsköp särskiljs då det är fråga om två separata avtal vilka regleras enligt 
två olika lagar, förutsatt att lagtexten tolkas strikt. Inledningsvis är det ett 
konsumentförhållande där köparen har ett långtgående skydd vid köprättsligt fel eftersom 
reglerna är tvingande till konsumentens förmån. När varan säljs vidare till andrahandsköparen 
är det istället fråga om ett köprättsligt förhållande. Det lagstadgade skyddet är i det 
förhållandet betydligt svagare eftersom rättigheter och skyldigheter kan avtalas bort i sin 
helhet. Köparens rättigheter kan således bestämmas olika beroende på hur avtalet är utformat 
samt om säljaren är näringsidkare eller privatperson. 

Avtalet är det viktigaste verktyget i ett partsförhållande och gäller enligt principerna om 
avtalsfrihet och avtalsbundenhet endast inomobligatoriskt, alltså endast mellan näringsidkaren 
och förstahandsköparen i det första ledet. Näringsidkarens främsta rättighet är rätten att få 
betalt, vilket denne får från förstahandsköparen. När förstahandsköparen i ett senare skede 
säljer avtalsföremålet till andrahandsköparen uppstår ett nytt avtalsförhållande. Det tidigare 
avtalsförhållandet torde då ersättas med det nya avtalet eftersom en ny part då blivit ägare till 
avtalsföremålet. De grundläggande avtalsprinciperna om avtalsbundenhet, ekvivalens och 
lojalitet faller då bort när förhållandet mellan andrahandsköparen och näringsidkaren är 
utomobligatoriskt. Det vore kanske orimligt och omotiverat att göra det möjligt att binda 
näringsidkaren till skyldigheter enligt ett avtal som denne inte själv valt att ingå. Det går även 
att diskutera vilka risker som skulle följa om ett sådant förfarande tilläts. 

Undantaget från avtalsfriheten är då det föreligger kontraheringstvång, exempelvis då en 
näringsidkare inte kan neka en konsument att handla i dennes butik. Detta innebär att vem 
som helst kan vara förstahandsköpare ur näringsidkarens perspektiv. Ett kvitto styrker normalt 
sett endast vilken vara som köpts inte vem köparen är. För att ytterligare försvåra 
gränsdragningen kan även julhandeln nämnas, där varor handlas för annans räkning. Det 
rimliga ur bevissynpunkt vore här om reklamationsrätten följde varan eftersom innehavaren 
av ett kvitto nödvändigtvis inte behöver vara förstahandsköparen. Det skulle då räcka om det 
kan styrkas att varan är köpt av näringsidkaren, oberoende av vem som reklamerar ett fel. 
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Frågan är om det kan anses tillräckligt motiverat att frångå en grundläggande avtalsprincip av 
bevisskäl. I fråga om reklamation av fel i varor med mindre värde torde det dock ligga i 
näringsidkarens intresse att vara konsumenterna till lags och därför acceptera reklamationen. 
Alltså att näringsidkarens goodwill kan vara avgörande för vem som kan reklamera. 
 
3.3 Analys av de konsumentskyddande lagarna 
I framställningens tredje kapitel exemplifieras olika scenarion som berör de 
konsumentskyddande lagarna. Den första situationen berör KKL på grund av dess 
avtalsförhållande. Det finns ett köprättsligt fel i varan och reklamation har skett i tid. 
Konsumenten har rätt till avhjälpande eller omleverans av telefonen och bevisbördan åligger 
näringsidkaren. Skulle konsumenten dessutom lida ekonomisk skada till följd av felet, kan 
denne dessutom yrka skadestånd. Detta resonemang går även att applicera på första exemplet 
som framställs i avsnittet om KTjL med undantag för att bevisbördan åligger konsumenten. 

I de andra situationerna särskiljer lagstiftaren de olika försäljningsleden och det kan 
framstå självklart att de inte omfattas av KKL eller KTjL. Samtidigt kan situationerna ge sken 
av att de borde omfattas av de nyss nämnda lagarna. Det blir då en tolkningsfråga där det 
torde vara önskvärt att ha ett tydligt svar för att öka förutsebarheten vid andrahandsköp. Det 
råder inga tvivel om att andrahandsköparen kan vända sig till förstahandsköparen och åberopa 
de köprättsliga rättigheterna i den utsträckning det är möjligt. Det kan resoneras kring 
huruvida det är den mest optimala lösningen. 

Det kan diskuteras om den senare situationen ska behandlas med en rättspositivistisk syn 
och därmed bedömas strikt enligt lagtexten, som ju har en rättslig auktoritet. I sådana fall 
skulle andrahandsköparen inte ha några som helst rättigheter att åberopa gentemot 
näringsidkaren trots att varan är ny och förpackningen obruten eller att tjänsten nyligen är 
fullgjord. Det är å ena sidan rimligt då näringsidkaren och andrahandsköparen inte har ett 
avtalsförhållande. Värdet av en garanti kan å andra sidan diskuteras om den inte kan 
överlåtas, även om den skulle syfta till att garantera en viss hållbarhetstid. 

Elgigantens villkor om reklamation lämnar utrymme för alternativa möjligheter att kringgå 
ordalydelsen. Förstahandsköparen kan ha en avgörande roll för huruvida felet kan reklameras 
till näringsidkaren. Denne kan av välvilja reklamera ett fel till näringsidkaren för 
andrahandsköparens räkning. Frågan om effektivitet eller om ens denna möjlighet finns med 
hänsyn till förhållandet mellan första- och andrahandsköpare bör beaktas. Alternativt kan det 
räcka med att andrahandsköparen framstår som den ursprunglige köparen, exempelvis genom 
att visa upp ett kvitto. Det blir i praktiken en bevisfråga eftersom näringsidkaren och 
konsumenten i regel är anonyma i förhållande till varandra. 

En intressant aspekt att studera är hur felreglerna i KKL och KTjL är konstruerade. De 
kriterier som ställs upp för huruvida fel ska anses föreligga är objektiva och tar sikte på varans 
egenskaper eller hur tjänsten är utförd. Det torde vara rimligt att kunna föra ett resonemang 
om att reklamationsrätten följer med varan eller tjänsten då dessa kriterier är objektiva. Vid ett 
sådant resonemang är det viktigt att poängtera att tanken inte är att få de konsumenträttsliga 
lagarna tillämpbara i sin helhet. Det är snarare av vikt att belysa frågan med utgångspunkt 
från dessa objektiva felregler eftersom avtalsföremålet förutsätts vara nytt. 
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Den så kallade sexmånadersregeln i KKL tar sikte på en omvänd bevisbörda vid 
ursprungligt fel vilket kan sägas förutsätta att en vara har en hållbarhetstid om åtminstone sex 
månader. Detta kan då ses som en kvalitativ försäkran som torde kunna följa produkten om 
inte felet är självförvållat. Att en sådan rättighet följer med varan bör inte medföra mer 
långtgående skyldigheter för näringsidkaren, då en andrahandsköpare inte torde kunna anses 
ha bättre rätt än förstahandsköparen vid eventuella reklamationer inom de första sex 
månaderna. Garantiutfästelser kan även riskera att förlora sitt principiella värde men på grund 
av att denna typ av försäkran inte är tvingande för näringsidkaren är det troligtvis rimligt att 
kunna begränsa överlåtbarheten för just en garanti. Trots det kan ett resonemang leda till 
oklarheter för huruvida garantin är en utfästelse riktad till förstahandsköparen eller om 
utfästelsen är ett löfte om varans egenskaper och därav borde följa med varan oberoende vem 
köparen är. 

Även felreglerna i KTjL är uppbyggda på objektiva kriterier som är beroende av om 
tjänsten är utförd på ett fackmässigt sätt eller vad konsumenten genom avtal har rätt att kräva. 
Frågan torde rimligtvis även här kunna diskuteras om rättigheten att reklamera går att överlåta 
till andrahandsköparen då felet beror på näringsidkarens yrkesmässiga försummelse. 

Då ett ursprungligt fel föreligger har konsumenten enligt lag rätt att reklamera till 
näringsidkaren. Det råder inga tvivel om att det saknas ett avtalsförhållande mellan 
näringsidkaren och andrahandsköparen men med hänsyn till lagarnas felregler kan det verka 
märkligt att reklamationsrätten inte går att överlåta. Med felreglernas objektiva kriterier torde 
felet föreligga oavsett köpare, ett ursprungligt fel som visar sig exempelvis inom sex månader 
bör troligtvis kunna reklameras av andrahandsköparen. 

Av det som framgår om reklamationsrätten i de konsumenträttsliga lagarna bör det 
poängteras att det åligger konsumenten ansvar huruvida fel kan reklameras. Detta då 
felbegreppet och reklamation är en bedömningsfråga från fall till fall och kan vara beroende 
av olika faktorer. Trots en rättighet att reklamera inom en treårsfrist enligt KKL är det inte 
självklart att en reklamation godtas om inte det skett inom skälig tid. Konsumentens 
förkunskaper har även betydelse trots en avsaknad undersökningsplikt. Bedömningen samt 
utfallet torde vara detsamma oavsett om det är en första- eller andrahandsköpare och att 
ingendera kan få bättre eller sämre rätt vid en överlåtelse. 
 
3.4 Analys av rättsfall 
3.4.1 Cessionsprincipen 
Frågan huruvida vissa rättigheter kan överlåtas har behandlats av HD vid flera tillfällen. En 
del av den praxis som finns rörande cession har gemensamt att det är fråga om överlåtelse av 
rättigheter att rikta direktkrav mot försäkringsbolag. Principen har då förvisso främst 
behandlats i förhållanden mellan näringsidkare men det har ändå fastslagits att cession är en 
civilrättslig grundsats med ursprung i SkbrL vilket torde möjliggöra tillämpning även i 
konsumentförhållanden. 

Principens relevans kan ifrågasättas eftersom den är tydligt sammankopplad med 
bestämmelsen om borgenärsbyte avseende enkla skuldebrev i SkbrL 27 §. Där gäller som 
huvudregel att skuldebrev kan överlåtas och att den nye borgenären inte har bättre rätt än den 
tidigare borgenären. Principen kan i teorin sägas rikta sig mot rena penningfordringar och har 
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inte tillämpats i fråga om andra rättigheter i någon större utsträckning. Det kan dock 
diskuteras huruvida principen borde tillmätas betydelse avseende överlåtelser av rättigheter i 
allmänhet, inte endast rätten att få betalt eftersom SkbrL företrädesvis reglerar den allmänna 
fordringsrätten. Cession har ju tidigare diskuterats i samband med rättigheter som följer med 
nyttjanderätt och det ligger då nära till hands att även kunna använda cession i samband med 
rättigheter som följer med äganderätt.170 

Det skulle inte vara helt orimligt att tillämpa cessionsprincipen vid andrahandsköp. 
Framförallt inte då näringsidkaren och konsumenten är anonyma i förhållande till varandra. 
Om principen skulle vara tillämplig vid andrahandsköp bör i sådant fall andrahandsköparen få 
varken bättre eller sämre rätt än förstahandsköparen vilket är det centrala i principen. 
Samtidigt bör näringsidkarens skyldigheter förbli oförändrade. Avtalets ekvivalens torde då 
ses som oförändrat efter partsbytet då de rättigheter och skyldigheter som följer av avtalet 
kvarstår. Vidare kan relevansen av att det är förstahandsköparen som reklamerar ett 
köprättsligt fel då ifrågasättas eftersom andrahandsköparen rent av skulle träda in i den 
tidigare ägarens ställning. Den starkaste motsättningen till principen torde ändock vara att 
näringsidkaren och andrahandsköparen ursprungligen inte har ett inbördes avtalsförhållande. 

Gemensamt för den praxis som finns angående cession är dessutom att det varit fråga om 
större summor. Av denna anledning kan det vara så att principen bör användas någorlunda 
restriktivt. Det går då att spekulera i att avtalsföremålets värde kan vara en måttstock som 
skulle kunna ha betydelse för cessionsprincipens tillämpning. 

3.4.2 Myresjöhus 
I Myresjöhusfallet fastställde HD endast förstahandsköparnas rätt till ersättning. 
Andrahandsköparnas ersättningskrav återstår därför att pröva vid ett senare tillfälle. 
Avgörandet i denna fråga torde få ett högt prejudikatvärde då frågan om andrahandsköparnas 
reklamationsrätt i just denna situation idag är oklar. Med hänvisning till det överlåtelseförbud 
som fanns i entreprenadavtalet mellan Myresjöhus och förstahandsköparna avvisade de 
tidigare instanserna andrahandsköparnas talan. 

En rimlig utgångspunkt i det aktuella rättsfallet var att fastställa huruvida fel förelåg. 
Frågan om byggtekniken var lämpad för sitt avsedda ändamål fastslogs av HD. Då tekniken 
medförde en stor risk för fuktskada ansåg HD enstegstätade fasader vara felaktiga. Fasaderna 
avvek från vad parterna avtalat samt vad köparen med fog kunnat förvänta sig av 
funktionskravet på ytterväggarna av de nybyggda fasaderna. Med det anförda i beaktande 
råder det inga tvivel om att förstahandsköparna har rätt till ersättning. 

Inledningsvis är det i det första ledet fråga om en konsumenttjänst enligt ABS-95 och 
KTjL. I det andra ledet är det istället ett köp enligt JB 4 kap. Det är således två vitt skilda 
avtal där avtalsförhållandet mellan första- och andrahandsköparen torde ersätta det 
ursprungliga avtalet. Det tidigare avtalsförhållandet skulle därför kunna ses som avslutat, där 
avtalsparternas kvarstående rättigheter och skyldigheter bortfaller. Det förefaller därför 
naturligt att andrahandsägarna inte har några rättigheter att åberopa gentemot Myresjöhus då 
deras förhållande är utomobligatoriskt. 

                                                
170 Jfr NJA 2009 s. 570. Lindskogs tillägg. 
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Det talas normalt sett om konsumenters intressen som skyddsvärda. Ett husköp är kanske 
den största investeringen i livet för en privatperson, varför det kan diskuteras om samtliga 
privatpersoners intressen i fall som detta torde vara skyddsvärda. Det skulle i det aktuella 
fallet medföra att första- och andrahandsköparna får samma rätt till ersättning. För en 
utomstående kan det framstå orättvist att endast förstahandsköpare får rätt till ersättning då 
samtliga entreprenader är behäftade med likadana köprättsliga fel från samma tillverkare. 
Cessionsprincipen skulle rimligtvis vara utgångspunkten för en argumentation i denna 
riktning. Andrahandsköparen får då inte bättre rätt än förstahandsköparen. Partsbytet ändrar 
inte det ursprungliga avtalets ekvivalens då samtliga rättigheter och skyldigheter kvarstår. För 
att detta skulle möjliggöras krävs dock att överlåtelseförbudet i entreprenadavtalet lämnas 
utan avseende enligt AvtL 36 §. 

Håstad har i det aktuella rättsfallet gjort ett uttalande om hur överlåtelseförbudet i 
klausulen bör tolkas. Han menar att andrahandsköparna bör anses ha samma rätt som 
förstahandsköparna och klausulen ska därför ogiltigförklaras. Myresjöhus har erhållit full 
betalning för det utförda arbetet. Att risken med byggtekniken inte var fastställd vid den 
tidpunkten då arbetet ansågs vara avslutat och att näringsidkaren inte handlade vårdslöst har 
ingen inverkan på resonemanget. Fasaden avvek trots allt från vad köparen med fog kunnat 
förvänta sig av ytterväggarna på ett nybyggt hus. 

Tingsrätten framförde i domen att Håstad utelämnat en viktig aspekt i resonemanget 
angående undersökningsplikten andrahandsköparna har vid fastighetsköp enligt JB 4 kap. 
Undersökningsplikten i JB innebär en rekommendation till att köparen gör en noggrann 
undersökning vid ett fastighetsköp. Avvikelser som köparen upptäckt eller borde ha upptäckt 
vid en undersökning får alltså inte åberopas som fel vid ett senare skede. Felet i det aktuella 
fallet bör vara ett dolt fel som säljaren svarar för. Problematiken i just Myresjöhusfallet är att 
inte ens förstahandsköparen visste att fel förelåg. 

En bedömning av huruvida en köpare borde ha upptäckt ett fel vid köpet grundar sig i 
objektiva kriterier. Det vill säga att utgångspunkten är vad en tillräckligt kunnig och erfaren 
lekman borde upptäckt vid en grundlig undersökning. En bedömning kan påverkas av faktorer 
som kan utöka eller reducera köparens undersökningsplikt. I det aktuella fallet torde det dock 
ställas för höga krav på att andrahandsköparen vid köptillfället borde upptäckt felet. Det 
framkom i domen att Myresjöhus inte hade vetskap om att byggtekniken var olämplig för sitt 
avsedda ändamål. Med det i beaktande torde det vara märkligt att kunna kräva att 
andrahandsköparen vid köptillfället skulle upptäckt felet då Myresjöhus med sin yrkesmässiga 
kunskap inte kände bristen. 

Tingsrätten menar att ett åsidosättande av överlåtelseförbudet i entreprenadavtalet skulle 
inskränka denna undersökningsplikt.  Bedömningen av vem som borde bära ansvar försvåras 
då varken näringsidkaren som utförde arbetet, första- eller andrahandsköparen visste att fel 
förelåg. Ett logiskt resonemang borde leda till att störst ansvar åligger den som utförde arbetet 
på grund av dennes fackkunskaper inom området i jämförelse med den svagare parten. 

Resonemanget HD för angående felbegreppet i det aktuella fallet bör ge samma betydelse 
för andrahandsköparna. Det är otvivelaktigt att det föreligger ett ursprungligt fel i fasaderna 
och att ett överlåtelseförbud redan vid första köptillfället fanns med. Det centrala är ändå om 
klausulen kan anses vara betungande eller till och med oskälig. Det finns inget inom svensk 
rätt som anger att det är otillåtet att upprätta överlåtelseförbud. Andrahandsköparna hävdar sin 
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rätt att rikta anspråk mot Myresjöhus genom att ha förvärvat rättigheter från 
förstahandsköparna. Genom att göra en språkinriktad tolkning av överlåtelseförbudet torde 
förvärvandet av rättigheter från förstahandsköparna vara betydelselöst i detta sammanhang då 
det strider mot de avtalsrättsliga principerna. Samtidigt har det visat sig att överlåtelse av 
rättigheter är godtagbart enligt cessionsprincipen varför det kan finnas möjlighet för 
andrahandsköparna att åberopa reklamationsrätten. 

Med det sagt återstår en prövning från HD om avtalsvillkoret kan anses vara oskäligt och 
därmed bör jämkas eller ogiltigförklaras. Det kan diskuteras huruvida en sådan klausul är 
betungande och sätter den svagare parten i en ännu mer underlägsen ställning. Skulle 
överlåtelseförbudet vara giltigt har andrahandsköparna enligt lag i vart fall rätt att rikta 
anspråk mot förstahandsköparna men det är dock tvivelaktigt att detta skulle leda till ett annat 
utfall. Det blir en svår bedömningsfråga om förstahandsköparna kan vara ansvariga för de 
felaktiga fasaderna då de i likhet med Myresjöhus inte hade vetskap om byggteknikens 
brister. 

En giltighetsförklaring av klausulen från HD skulle troligtvis leda till att andrahandsköpare 
i fortsättningen ställer krav på att säljaren i sitt eget namn riktar anspråk mot den ursprunglige 
säljaren då liknande situationer uppkommer i framtiden. Håstad menar att denna process torde 
vara överflödig då resultatet blir detsamma som att åsidosätta bestämmelsen i det aktuella 
rättsfallet. 

3.4.3 En helhetsanalys 
Av det hittills anförda torde det vara rimligt att kunna resonera kring om det möjligtvis går att 
fastställa principiella utgångspunkter för en bedömning av en sådan situation som berör 
andrahandsköp. Det bör vara frågan om ett ursprungligt fel för att en reklamation ska godtas 
samt att det skett inom skälig tid. Värdet på objektet verkar ha en betydande roll. Då det, 
exempelvis vid klädesköp, i praktiken är möjligt för en annan än den ursprungliga köparen att 
reklamera en vara så länge ett kvitto kan styrka köpet. Detta kan i praktiken ses som en form 
av goodwill som många näringsidkare erbjuder kunder som konsumerar hos dem. Å ena sidan 
är det i och för sig förståeligt att frågan blir mer betydande för en köpare när det handlar om 
större summor som i Myresjöhusfallet. Å andra sidan är det begripligt att näringsidkaren inte 
vill åta sig ytterligare skyldigheter då det kan medföra kostnader. Detta blir då en 
bedömningsfråga men rimligtvis borde situationer som berör större summor vara mer aktuella 
och intressanta. 

Så länge en förvärvare av en rättighet inte får bättre rätt och motparten inte får sämre rätt 
bör det vara rimligt att godta en sådan överlåtelse. Det bör dock finnas någon form av 
begränsning av denna princip för att den inte ska urvattnas. Exempelvis att det ska vara fråga 
om ett betydande värde eller ett köp av fast egendom. Det torde vara försvarligt ur ett juridiskt 
perspektiv att göra en bedömning i varje enskilt fall som grundar sig i de nyss nämnda 
kriterierna. 
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4. Avslutande kommentarer 
Även om vi sett att KöpL och den konsumentskyddande lagstiftningen skulle kunna tillämpas 
strikt vid andrahandsköp går det fortfarande att ifrågasätta om det är en tillfredsställande 
lösning på problematiken som uppstår vid köprättsliga fel. Detta gäller inte minst då det ur en 
privatpersons perspektiv är fråga om stora investeringar. Det går å ena sidan att argumentera 
för att reklamationsrätten är personlig med anledning av det avtalsförhållande som finns 
mellan näringsidkare och konsument. Det går å andra sidan att argumentera för att 
reklamationsrätten istället borde följa avtalsföremålet vilket bland annat skulle öka betydelsen 
av näringsidkarens garantier och fackkunskap. Det framstår som att det finns fler argument 
för att reklamationsrätten skulle vara överlåtbar än att den inte skulle vara det. Detta skulle 
dock fordra att en av de viktigaste avtalsprinciperna, pacta sunt servanda, åsidosätts för att ta 
tillvara på en privatpersons intresse. 

I Myresjöhusfallet föreligger en unik situation där vi i likhet med Håstad anser att 
överlåtelseförbudet borde ogiltigförklaras enligt AvtL 36 §. Det skulle annars frånta köparna 
det fulla värdet av avtalet då Myresjöhus fått full betalning för ett felfritt utförande samtidigt 
som bolagets kvarstående skyldigheter bortfaller. 

I motsats till tingsrätten menar vi även att ett åsidosättande av överlåtelseförbudet inte 
behöver påverka en köpares undersökningsplikt. I det aktuella fallet kan det även ifrågasättas 
hur köparen skulle kunna upptäcka felet om ingen skada ännu hade skett. Att byggtekniken 
inte var lämpad för sitt avsedda ändamål är tämligen svår för en köpare att inse innan köpet. 
Vi anser därför att det här vore rimligt att cessionsprincipen kan tillämpas eller åtminstone att 
den principiella tankegången borde kunna ligga till grund för en godtagbar diskussion. Dels 
med hänsyn till värdet som andrahandsköparna betalat för ett nästan nytt hus och med 
Myresjöhus fackkunskaper i beaktande. Dels med anledning av att andrahandsköparna inte får 
bättre rätt än förstahandsköparna då rättigheterna överlåts. Det rimliga vore istället att 
jämställa andrahandsköparna med de förstahandsköpare som fortfarande är avtalspart med 
Myresjöhus eftersom de har likadana köprättsliga fel. 

Vi anser att HD har en intressant fråga kvar att pröva. Oavsett utfall bör domens 
prejudikatvärde vara ansenligt. En diskussion kring konsekvenser om en sådan överlåtelse 
giltigförklaras bör således föras med utgångspunkt från avtalsföremålets art. 

Det torde ligga i näringsidkarens intresse att acceptera reklamationer av mindre värden för 
att visa upp en form av välvilja och därigenom vinna ett rykte. Motsatt ligger det främst i 
privatpersoners intresse att reklamationer av högre värden accepteras. Samtidigt finns en 
motsättning i att en näringsidkare inte vill åta sig förpliktelser som denne själv inte avtalat 
om, även om detta skulle rendera i goodwill. Värdet på avtalsföremålet synes ha en betydande 
roll för vem som kan reklamera ett fel. Det verkar följa av sedvana att fel i varor med mindre 
värde kan reklameras av den som är innehavare av kvitto. Det går dock att spekulera i om det 
endast accepteras på grund av bevisskäl. 

Frågan blir troligtvis mer svårbedömd när det kommer till tjänster som exempelvis 
hantverkstjänster som utförs i småhus. Att en köpare inte får åberopa ett fel om denne borde 
ha upptäckt felet vid köpet torde vara en rimlig utgångspunkt men problematik kan uppstå ur 
bevishänseende. En bedömning om vem som borde ha upptäckt ett fel och när det borde ha 
upptäckts vid ett andrahandsköp blir då en svår fråga att ta ställning till om objektet inte är 
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nytt. Det blir oklart vem som bär ansvaret då förstahandsköparna under sitt innehavande av 
huset inte upptäckt felet men borde ha gjort det inom exempelvis de sex första månaderna 
efter att tjänsten utförts. Det skulle innebära att andrahandsköparnas rätt att reklamera utsläcks 
då denna skäliga tid om när ett fel borde ha upptäckts passerats. Detta skulle vara en rimlig 
slutsats att dra. Det framstår som problematiskt och kan försvåra bevisningen då en tjänst 
utförs på exempelvis ett äldre hus som haft flera ägare under en längre tid. 

Myresjöhusfallet är en unik situation som skulle kunna öppna upp en diskussion för 
cessionsprincipens tillämpbarhet inom detta område. Till skillnad från nyss nämnda exemplet 
om tjänst går det vid det här laget identifiera att ett fel förelåg vid tjänstens avslutande 
tidpunkt. Det är tvivelaktigt ifall andrahandsköparna borde ha upptäckt ett sådant fel då 
ingendera av parterna hade vetskap om byggteknikens brister i det aktuella fallet. Frågan om 
vem som bär störst ansvar för denna avvikelse torde vara den som utfört arbetet med dennes 
fackkunskaper i beaktande. 

I skrivande stund framstår det som att domens prejudikatvärde kommer att vara betydande 
för en vidare diskussion. Denna praxis kommer att vara vägledande då snarlika tvister uppstår. 
Om reklamationsrätten vid köprättsligt fel går att överlåta till köpare i andra hand enligt den 
svenska konsumentskyddande lagstiftningen kommer detta att tillämpas en aning restriktivt. 
Detta på grund av att tydligare riktlinjer bör fastställas om, och i så fall under vilka 
förutsättningar och i vilken utsträckning denna möjlighet är acceptabel. 

Vi anser att avtalsföremålets värde är en viktig faktor som påverkar cessionsprincipens 
tillämpbarhet och är mer betydande för privatpersoner ur skyddshänseende. Så länge en 
andrahandsköpare som förvärvat en sådan rättighet inte får bättre rätt än den ursprungliga 
köparen samt att motparten inte får sämre rätt anser vi det rimligt att överlåtelser tillåts. 
Denna uppfattning grundar sig i att SkbrL reglerar den allmänna fordringsrätten och att varje 
enskilt krav i ett avtal är en fordran samt att huvudregeln är att fordringsrätter kan överlåtas. 

I de fall ett ursprungligt fel upptäcks inom skälig tid efter varans avlämnande vid första 
försäljningstillfället eller efter tjänstens avslutande tidpunkt torde det vara oväsentlig om det 
inte är den ursprungliga köparen som reklamerar ett fel. Så länge bevis i form av ett kvitto kan 
styrka köpet. Vi anser att en bedömning som grundar sig i de ovan anförda kriterierna bör 
utmynna i ett tillfredställande svar för framställningens syfte. 
 
 
 
 



34 
 

Källförteckning 
Offentligt tryck  
Förarbeten 
● Prop. 1973:138, Kungl. Maj:ts proposition med förslag till konsumentköplag. 
● Prop. 1975/76:81, Om ändring i lag om avtal och andra rättshandlingar på 

förmögenhetsrättens område 36 §. 
● Prop. 1979/80:9, Om konsumentförsäkringslag, m.m. 
● Prop. 1984/85:110, Om konsumenttjänstlag. 
● Prop. 1988/89:76, Om ny köplag. 
● Prop. 1989/90:89, Om ny konsumentköplag. 
● Prop. 1994/95:17, Oskäliga avtalsvillkor m.m. Införlivande med svensk rätt av EG:s 

direktiv om oskäliga avtalsvillkor i konsumentförhållanden. 
● Prop. 2001/02:134, Ändringar i konsumentköplagen. 

 
Direktiv 
● Rådets direktiv 1999/44/EG. 

 

Litteratur 
Böcker 
● Adlercreutz, Axel, Gorton, Lars, Avtalsrätt I, upplaga 12, Lund 2011. 
● Bernitz, Ulf, Heuman, Lars, Leijonhufvud, Madeleine, Seipel, Peter, Warnling-Nerep, 

Wiweka, Vogel, Hans-Heinrich, Finna rätt “Juristens källmaterial och 
arbetsmetoder”, Upplaga 13, Stockholm. 

● Björne, Lars, Nordisk rättskällelära “Studier i rättskällelära på 1800-talet”, Lund, 
1991. 

● Gerhard, Peter, Köprättens grunder, upplaga 13, Stockholm, 2015. 
● Grauers, Folke, Fastighetsköp, upplaga 19, Lund, 2010. 
● Grobgeld, Lennart, Konsumenträtt “Regler till hjälp och skydd för konsumenten”, 

upplaga 15, Stockholm, 2013. 
● Heidbrink, Jakob, Grundläggande fordrings- och skuldebrevsrätt, upplaga 1:1, Lund, 

2011. 
● Hellner, Jan, Rättsteori “En introduktion”, Upplaga 2, Stockholm, 2009. 
● Håstad, Torgny, Köprätt och annan kontraktsrätt, Upplaga 6, Uppsala, 2009. 
● Korling, Fredric, Zamboni, Mauro, Juridisk metodlära, Upplaga 1:3, Lund, 2013. 
● Mellqvist, Mikael, Persson, Ingemar, Fordran & Skuld, Upplaga 9, Uppsala 2011. 
● Peczenik, Alekander, Vad är rätt? “Om demokrati, rättssäkerhet, etik och juridisk 

argumentation”, Stockholm, 1995. 
● Peczenik, Aleksander, Juridisk argumentation - “en lärobok i allmän rättslära”, Lund, 

1990. 
● Sandgren, Claes, Vad är rättsvetenskap?, Stockholm, 2009. 



35 
 

● Sandgren, Claes, Rättsvetenskap för uppsatsförfattare “Ämne, material, metod och 
argumentation”, Upplaga 2, Stockholm, 2011. 

● Strömholm, Stig, Allmän rättslära “En första introduktion”, Upplaga 6, Stockholm, 
1988. 

● Strömholm, Stig, Rätt, rättskällor och rättstillämpning “En lärobok i allmän 
rättslära”, Upplaga 5, Stockholm, 1996. 

● Ramberg, Christina, Avtalsrätten “En introduktion”, Upplaga 4, Stockholm, 2010. 
● Ramberg, Christina, Civilrätt, Upplaga 23, Stockholm, 2014. 
● Ramberg, Christina, Ramberg, Jan, Allmän avtalsrätt, Upplaga 9, Stockholm, 2014. 
● Yxklinten, Ulf, Silander, Martin, Affärsjuridik, Upplaga 1, Malmö, 1996. 

 

Tidskrifter 
● Agell, Andreas, Felbegreppet, funktionsgarantier och försäkring vid funktionssvikt hos 

varan, SvJT 1991, s. 404 - 427. 
● Grobgeld, Lennart, Norin, Anders, Litteratur, LENA OLSEN, Konsumentskyddets 

former, SvJT 1996, s.879-890. 
● Olsen, Lena, Rättsvetenskapliga perspektiv, SvJT 2004, s. 105-145. 
● Peczenik, Aleksander, Juridikens allmänna läror, SvJT 2005, s. 249-272. 
● Schultz, Mårten, Värden, värderingar och juridik, JT 1999-00, s. 986-1001. 

 

Rättsfall 
Nytt Juridiskt Arkiv 
● NJA 1977 s. 756. Köparens bevisbörda. 
● NJA 1983 s. 865. Försäljning av villa i befintligt skick, oskälig friskrivningsklausul. 
● NJA 1988 s. 230. Tillämpning av AvtL 36 §. 
● NJA 1991 s. 481. Bevisbörda vid fel i reparerad båtmotor. 
● NJA 1993 s. 222. Cession av rätt till ersättning enligt ansvarsförsäkring. 
● NJA 2001 s. 138. Fel i värmepanna. 
● NJA 2001 s. 155. Segelbåten, fel i vara. 
● NJA 2008 s. 733. Håstads tillägg om överlåtelseförbud. 
● NJA 2009 s. 355. Tillämpning av cession. 
● NJA 2009 s. 570. Lindskogs tillägg om överlåtelseförbud. 
● NJA 2013 s. 233. Tillämpning av cession. 
● NJA 2013 s. 524. Fel i dörr och bevisbörda. 

 

Löpande avgöranden 
● T 1691-13, Fel i båt. 
● T 916-13. Myresjöhus, småhusentreprenad. 

 

Hovrätterna 
● HovR T 99-12, Myresjöhus. 
● RH 1994:114. Felaktig hantering av tvätteriet, konsumentens bevisskyldighet frångås. 



36 
 

● RH 2002:20. Magasinering av bohag. Skadestånd och bevisbörda.¨ 
 

Tingsrätten 
● T 1577-10. 

 

ARN 
● ARN 1997 ref. 21. Mobiltelefon som blev svart. 
● ARN 2002-6467. Oljeläckage på begagnad bil. 
● ARN 2004-4608. Rostskydd på äldre bil. 
● ARN 2005-3478. Fabriksgaranti (Funktionsgaranti), säljarens bundenhet. 
● ARN 2007-3918. Kortare garantitid för batteri i laptop som ansågs vara en 

förbrukningsvara. 
● ARN 2010-4760. Garanti enligt 21 § konsumentköplagen gäller endast mellan köpare 

och säljare, inte i förhållande till en garantigivare. 
● ARN 2013-03768. Medresenär reklamerade paketresa. 

 

Lagkommentarer 
● Norin, Anders, Konsumenttjänstlagen 6 §, lagkommentar not 31, (20 april 2015, 

Karnov Internet). 
● Norin, Anders, Konsumenttjänstlagen 14 §, lagkommentar not 69, (27 april 2015, 

Karnov Internet). 
● Norin, Anders, Konsumenttjänstlagen 14 §, lagkommentar not 68, (21 april 2015, 

Karnov Internet). 
● Norin, Anders, Konsumentköplagen 16 §, lagkommentar not 57, (10 april 2015, 

Karnov Internet). 
● Norin, Anders, Konsumenttjänstlagen 61 §, lagkommentar not 225, (21 april 2015, 

Karnov Internet). 
● Norin, Anders, Konsumentköplag 23 §, lagkommentar not 97, (9 maj 2015, Karnov 

Internet). 
 

Hemsidor 
● Blocket AB, Om Blocket, tillgänglig på http://www.blocket.se, (hämtad 20 Maj 2015). 
● Ebay Sweden AB, Om Tradera, tillgänglig på http://www.tradera.com, (hämtad 20 

maj 2015). 
● Elgiganten AB, Din garanti, reklamation och servicevillkor, tillgänglig på 

http://www.elgiganten.se. (hämtad 2 Maj 2015). 
● Kia, Om nybilsgaranti, tillgänglig på http://www.kia.com/se, (hämtad 21 maj 2015). 
● Opel, Om nybilsgaranti, tillgänglig på http://www.opel.se, (hämtad 21 maj 2015). 

 
 

 


