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Sammanfattning	  
 
I dagens samhälle är konsumenten en underlägsen part, detta då näringsidkaren besitter mer 
kunskap, pengar och makt. Det som är det största problemet, i det flesta fall, är avsaknaden 
av kunskap hos konsumenten om vilka rättigheter denne faktiskt har. Denna uppsats har 
därför för avsikt att utreda vad som gäller för konsumenten när ett köp inte blivit som denne 
tänk sig, samt att se på säljarens möjligheter att komma undan sitt felansvar. I uppsatsen har 
även undersökts hur konsumentskyddet fungerar i praktiken och vilka möjligheter 
konsumenten har till att få hjälp och råd i dessa situationer. För att ta reda på detta har en 
rättsdogmatisk metod använts, vidare har även Allmänna Reklamationsnämndens beslut 
studerats i brist på rättsfall från domstolar. I uppsatsen beskrivs vilket skydd som erbjuds 
köparen enligt konsumentköplagen med fokus på den 16 § som tar upp vad som kan räknas 
som fel och när varan är att anse som felaktig. Denna paragraf beskriver även vilket felansvar 
säljaren har i dessa situationer och vad denne kan göra för att undvika felansvar. Detta inte 
minst för att göra konsumenten klar över vilka krav som ställs på säljaren men också för att 
ge en bild av vad konsumenten kan förvänta sig av säljaren. Efter noggrann studie av detta får 
anses att lagen är väldigt tillfredställande och omfattande trots att mycket måste lämnas öppet 
för anpassning till varje specifikt fall. Det är dock inte detsamma när det kommer till 
konsumentens möjligheter att få upprättelse då domstolsförfarande är dyrt och Allmänna 
Reklamationsnämndens beslut inte är bindande.  
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1 Inledning	  
 
I det moderna samhället finns betydande skillnader i makt mellan privatpersoner och företag. 
Denna makt sitter i kunskap, ekonomiska resurser och storlek.1 För att konsumenter ska ha en 
chans har vi i Sverige konsumentköplagen till skydd. En engelsk domare beskrev 
konsumentens situation såhär, 
 

”…are persuaded by persons whom they do not know, to enter into contracts that they do not 
understand, to purchase goods that they do not want, with money that they have not got.”2 

 
Detta blev sedan ett känt uttalande, mest troligt för att det stämmer väldigt bra med 
näringsidkarens informationsövertag gentemot konsumenten. Detta uttalande syftar, som jag 
tolkar det, till när konsumenten gör större affärer, vilket kanske inte händer så många gånger i 
en konsuments vardag. Det räcker givetvis att ingå en dålig affär för att vara i behov av ett 
konsumentskydd. Lagen gäller även mindre affärer där konsument kan känna sig lika lurad 
eller missnöjd. Det är inte ovanligt att det inhandlas varor som inte är som förväntat eller 
kanske inte hade de egenskaper som angavs att de skulle ha. Om konsumenten sedan försöker 
göra något åt situationen och blir nekad, eller inte får gehör för sitt problem, är det lätt att låta 
allt bero. Det som många inte vet är att lagen i flera av dessa fall finns för att hjälpa 
konsumenten att slippa dessa situationer. Istället för att se köpet som ett nederlag och hoppas 
på bättre lycka nästa gång, kan det löna sig att ta reda på vilken hjälp konsumenten är 
berättigad att få.  
 
 

1.1 Syfte	  
 
Syftet med denna uppsats är att utreda vad som gäller för konsumenten när ett köp inte blivit 
som denne tänkt sig, bland annat då varans egenskaper inte var tillfredställande eller för att 
funktionerna inte fungerade som det skulle. I uppsatsen kommer därför att undersökas vilket 
ansvar säljaren har i dessa situationer, vad som krävs för att komma undan felansvar, samt 
hur konsumentskyddet fungerar i praktiken. I uppsatsen kommer även att undersökas vilka 
möjligheter konsumenten har att få hjälp och råd i dessa situationer. 

 
 

1.2 Avgränsning	  
 
Fokus i uppsatsen kommer att läggas på vilket felansvar säljaren har enligt 
konsumentköplagens 16 § och vilka som räknas till denna kategori enligt lagens 1 §. En 
utredning av vilken tidsperiod enligt 20 § och 20 a § som konsument har att röra sig inom 
kommer också att göras då detta är en väldigt relevant del för att en konsument faktiskt ska 
kunna åtgärda dessa situationer. Till sist kommer uppsatsen även att behandla vilka 
möjligheter konsumenten har till hjälp och råd i dessa situationer. Uppsatsen kommer inte att 
behandla sanktioner och påföljder då detta inte är relevanta för att uppfylla syftet och att en 
                                                
1 Agell & Malmström, Civilrätt, Liber 2010, s 79. 
2 Agell & Malmström, Civilrätt, Liber 2010, s 79. 
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begränsning måste göras på grund av utrymme. Eventuella andra lagrum kommer endast att 
nämnas kort på grund av att uppsatsen annars skulle bli allt för omfattande.  
 
 

1.3 Metod	  
 
Säljarens felansvar som jag nämnt tidigare anger vad konsumenten kan använda sig av när 
denne blivit missnöjd med varan som inhandlats. För att ta reda på mer precist vad detta är 
har uppsatsen i första hand studerat lagen och dess förarbeten för att se vad som var 
ursprungstanken med paragraferna, samt för att få en bild av vad dessa har för avsikt att 
täcka. Uppsatsen har också sett på den doktrin som finns gällande detta, för att få en bild av 
vad andra ansett vara aktuellt och betonat. Vidare har även praxis som finns på området 
studerats, detta då den ger mera klarhet i hur lagen tillämpats på olika fall där konsumenter 
drivit sitt missnöje vidare. Eftersom så få fall kommit upp i allmänna domstolar har jag 
använt mig av Allmänna Reklamationsnämndens beslut och kommentarer som finns på deras 
hemsida. ARNs rekommendationer bör kunna ses som tillförlitliga då det är den enda erkända 
nämnd som tar upp dessa fall. Jag har använt mig av den klassiska juridiska metoden, en så 
kallad rättsdogmatisk metod, där en textanalys gjorts för att få större klarhet i frågan. Jag har 
även tittat på alternativa möjligheter som finns till ARN, bland annat genom att göra en 
jämförelse med den Norska motsvarigheten Forbrukertvistutvalget.  
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2 Konsumentköplagen	  	  

2.1 Historia	  
 
1905 års köplag behandlade köp och byte av lös egendom. Den tillkom genom ett 
skandinaviskt samarbete och sågs som en av civilrättens viktigaste lagar. Den hade till uppgift 
att hjälpa både köpare och säljare i lika stort mått. Efterhand blev lagen på många sätt inte 
längre aktuell och då den var dispositiv förhandlades lagens bestämmelser ofta bort och 
ersattes av standardformulärens regelsystem. Detta blev till stor nackdel för konsumenten 
som fick väldigt lite att säga till om och gav säljaren en mer fördelaktig position, vilket ledde 
till att lagstiftaren ville se till konsumentens behov. År 1915 infördes den första tvingande 
lagen om avbetalningsköp som även kallades konsumentskyddslagen.3 Syftet med denna lag 
då den kom var att skydda konsumenten mot att säljaren använde sig av olika 
standardkontrakt som innehöll villkor som inskränkte köparens rättigheter enligt den 
allmänna köplagen eller på annat sätt missgynnade köparen. Säljare utnyttjade nämligen 
denna möjlighet med standardkontrakt till sin fördel istället för att förbättra köparens 
situation, vilket i många fall ledde till väldigt betungande avtal för konsumenten.4 Efter det 
hände ingenting förrän 1973 då den första konsumentköplagen (KköpL) kom. Detta blev 
början på ett reformarbete inom det konsumenträttsliga området och denna lag var till 
skillnad från köplagen (KöpL) inte dispositiv.5  
 
 
1973 års konsumentlagstiftning var inte en fullständig lag och på de områden den inte räckte 
till fick en övergång till KöpL från 1905 göras. Detta ansågs som krångligt och svårt, vilket 
därför ledde till att lagarna till slut ersattes år 1990 med de nu gällande köp- och 
konsumentköplagarna. Det ledde också till att konsumentköplagen skildes från köplagen och 
kunde nu används ensam. Det båda lagarna hade utan problem kunnat vävas ihop till en lag, 
vilket tidigare var fallet i Norge och fortfarande gäller i den danska lagen. Anledningen till att 
detta inte gjordes var för att man ansåg att konsumentreglerna var mer lättillgängliga i en 
egen lag.67 Denna lag var även den tvingande till konsumentens fördel, men till skillnad från 
den tidigare var den även mer omfattande. Att KköpL inte är dispositiv innebär att avtal som 
är sämre för konsumenten än vad lagen säger, inte är giltiga. Vissa delar går dock fortfarande 
till viss del att avtala om. Exempelvis pris, plats, tid för leverans o.s.v.8 KköpL bygger i stor 
utsträckning på de regler som finns i KöpL och den största skillnaden är egentligen att KöpL 
är dispositiv, medan KköpL är tvingande. KköpL är dock helt fristående från KöpL. Det 
innebär att KöpL inte går att tillämpa vid konsumentköp. Det innebär också att KköpL i 
princip anses ha uttömmande reglering när de kommer till sådana köp. Det är dock möjligt 
om en fråga dyker upp som inte regleras i KköpL att tillämpa köplagens regler analogt. I 
dessa fall är det viktigt att tänka på att det ofta inte kan krävas lika mycket av en konsument 
som det kan krävas av en näringsidkare. En viktig skillnad mellan KöpL och KköpL är alltså 
som angivits ovan att köparen har en bättre ställning gentemot säljaren i 
konsumentköplagen.9 
 

                                                
3 Grobgeld & Norin, Konsumenträtt, Norstedts juridik 2013, s 47. 
4 Gerhard, Köprättens Grunder, Liber 2011, s 70. 
5 Grobgeld och Norin, a a s, s 45. 
6 Håstad, Den nya Köprätten, Iustus förlag 1998, s 18. 
7 Ramberg & Herre, Allmän köprätt, Norstedts Juridik 2009, s 28. 
8 Grobgeld och Norin, a a s, s 46. 
9 Gerhard, a a s, s 70 f. 
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Vad som gäller vid fel i varan eller vilka krav en köpare får ställa på en vara reglerades 
varken i 1905 års KöpL eller 1973 års KköpL. Detta förbättrades dock i 1990 års 
köplagstiftningar genom att det utförligt beskrevs hur en vara ska vara beskaffad, samt vad 
som ansågs som ett köprättsligt fel.10 Den 16 § som reglerar dessa fel genomgick en del 
ändringar i samband med att EU:s konsumentköpsdirektiv11 som införlivades i svensk rätt år 
2002.12 
 
Vad gäller feltidpunkten som regleras i 20 § KköpL blev den väldigt betydelsefull efter att 
1990 års lag trädde i kraft. Detta därför att många näringsidkare slutade ge garantier på sina 
varor. Denna paragraf talade om vad en köpare kunde kräva trots att någon garanti inte 
fanns.13 Då man ansåg att köparens bevisbörda bör vara väldigt lindrig gjordes en ändring i 
2002 års lag där den nya 20 a § gav köparen en 6 månaders period där samtliga fel skall anses 
ha funnits redan vid köpet. Detta förutsatt att det inte är oförenligt med varans eller felets art. 
Bevisbördan lades här på säljaren att kunna visa på att så inte var fallet. Fel som visar sig 
inom denna tid presumeras alltså ha funnits redan vid avlämnandet om inte annat bevisas.14 
 

2.2 Lagens	  tillämpningsområde	  
 
I konsumentköplagens 1 § anges lagens tillämpningsområde. Första stycket säger att, 
 
“Denna lag gäller köp av lösa saker som en näringsidkare säljer till en konsument.” 

(2002:587) 

	  

2.2.1 Konsument	  
 

I fjärde stycket definieras begreppen näringsidkare och konsument, 

 
“konsument: en fysisk person som handlar huvudsakligen för ändamål som faller utanför 

näringsverksamhet” (2002:587) 

 
Konsument är man då man handlar varor för privat bruk till sig själv eller som gåva till 
annan. Om samma person köper en vara för att använda i sitt företag gäller inte längre denna 
lag, utan köplagen blir tillämplig då personen inte längre handlar för privat bruk, utan för 
företagets användning. 15  Att huvudsakligen handla för ändamål som faller utanför 
näringsverksamhet innebär mer precist att lagen inte blir tillämplig om köparen är ett bolag, 
dödsbo eller förening.16 Den gäller heller inte om överlåtelsen sker till förvärvarens näring 
eller yrke. Med näringsverksamhet menas verksamhet av ekonomisk natur och av sådan 

                                                
10 Grobgeld och Norin, a a s, s 57. 
11 EG-direktiv (1999/44/EG). 
12 Grobgeld och Norin, a a s, s 58. 
13 Grobgeld och Norin, a a s, s 66. 
14 Grobgeld och Norin, a a s, s 67. 
15 Grobgeld och Norin, a a s, s 47. 
16 Prop. 2001/02:134 s 80. 
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karaktär att den kan ses som yrkesmässig. Det finns inget krav på att den ska drivas i 
vinstsyfte.17 Om köparen avser att sälja varan vidare i vinstsyfte blir inte heller lagen 
tillämplig. Det gäller även om den siste köparen skall använda varan för privat bruk. Skall 
varan användas både för privat bruk och inom näringsverksamhet beror det på vilken av 
delarna som kommer att vara den övervägande. Till exempel om en bil inhandlas för 
näringsverksamheten men även kommer att användas i dennes privata bruk, blir den 
övervägande delen till näringsverksamheten och lagen blir inte tillämplig. Om köparen 
däremot köper en bil till familjens bruk som även vid vissa tillfällen kommer att användas i 
verksamheten kan den övervägande delen anses vara det privata bruket och 
konsumentköplagen blir då tillämplig. Oftast framgår det av varans beskaffenhet vilken 
avsikten med varan är. Skulle en tvist gällande detta uppstå, blir köparens avsikt avgörande. 
Hänsyn skall också tas till säljarens möjlighet att bedöma köparens avsikt, beroende på vilka 
omständigheter som säljaren kunnat uppfatta vid köpet. Exempelvis om varan beställts under 
ett företagsnamn, bör säljaren förstå att det inte är frågan om ett konsumentköp.18  
 

2.2.2 Näringsidkare	  
 

“näringsidkare: en fysisk eller juridisk person som handlar för ändamål som har samband 

med den egna näringsverksamheten.” (2002:587) 

 
Näringsidkare omfattar fysisk eller juridisk person som driver verksamhet av ekonomisk 
natur och av sådan karaktär att den är att se som yrkesmässig. Det innebär att detta också 
omfattar statliga och kommunala organ som driver verksamhet av ekonomisk natur. Likaså 
måste försäljningen ligga inom ramen för näringsverksamheten. Det betyder att situationer 
där näringsidkaren säljer varor i egenskap av privatperson ska denne inte ses som en 
näringsidkare i själva affären, exempelvis om en företagare säljer sina privata möbler. 
Företagaren ska trots att denne är näringsidkare inte ses som det utan som en privatperson då 
det inte har någon koppling till yrkesverksamheten. Detta gäller inte när företagaren säljer 
företagets egna kontorsmöbler. Även om det inte ingår i deras normala rörelse, blir det 
naturligt att använda företagets resurser i försäljningen, och därmed utesluts också en privat 
försäljning.19  
 
I ett rättsfall hämtat från NJA behandlades frågan om en segelbåt på grund av sin 
tillverkningsplats skulle anses som felaktig. Vidare skulle det även fastställas om detta skulle 
bedömas enligt konsumentköplagen eller köplagen. Föredragande i HD gjorde bedömningen 
utifrån det som står i förarbetena, för att det ska vara ett konsumenträttsligt köp krävs att 
säljaren sålt varan inom sin yrkesmässiga verksamhet eller i en sådan verksamhet förmedlat 
köpet. Undantagsfallen där sådana köp görs inom ramen för verksamheten omfattar enligt 
förarbetena de fall där säljaren måste ha handlat i egenskap av privatperson.20 Exemplet som 
räknas upp är då en företagare säljer sina privata möbler, vilket även nämnts tidigare i 
texten.21 I detta fall var säljaren både styrelseledamot och ägare av företaget. Företaget har 
producerat och sålt samma typ av båtar tidigare. Båten hade trots tillverkning i Polen och 
finansiering av säljaren en stark anknytning till bolagets verksamhet. Inredningen tillverkades 

                                                
17 Gerhard, a a s, s 72. 
18 Grobgeld och Norin, a a s, s 47. 
19 Prop. 1989/90:89 s 60. 
20 NJA 2001 s 155. 
21 Prop. 1989/90:89 s 60 f. 
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av bolaget samt att båten marknadsfördes via bolaget. Rekonditionering utfördes av bolaget 
och båten var placerad i bolagets lokaler. Även viss korrespondens skedde på bolagets 
papper. Med detta sagt hade båtaffären nära anknytning till företagsverksamheten och 
säljaren hade därför ett klart informationsövertag vad gällde båtens tillverkning och 
egenskaper. Den har därför inte sålts i en situation som typiskt sett har karaktär av 
privatförsäljning. Därför har det inte heller någon betydelse att säljaren angivit att affären var 
att ses som privat eller att säljaren stod som ägare i kontraktet. Affären ska därför bedömas 
utifrån konsumentköplagen. I domskälet sammanfattades föredragandes bedömning väldigt 
enkelt. De ansåg att då båtar av samma slag sålts i företaget samt att båten verkade ha 
närmare anknytning till företaget än säljarens privatliv får anses såld i säljarens yrkesmässiga 
verksamhet. På denna grund är det utan betydelse att säljaren själv stod som ägare av båten.22 
För att göra bedömningen om en säljare räknas som näringsidkare eller inte har det ingen 
betydelse om det avtalats om ett privat köp eller inte eftersom meningen med lagen är att 
skydda konsumenter från situationer i underläge. Här gör därför HD en utredning för att ta 
reda på om säljaren befinner sig i ett informationsöverläge och kan om så är fallet skydda 
konsumenten mot att ingå en ofördelaktig affär. Detta är också vad som är tanken med lagen, 
att skydda konsumenten från att ingå ofördelaktiga avtal. Detta gäller lika i butik, via 
postorder eller Internet. Lagen gäller inte då konsumenten säljer något till en näringsidkare, 
eller vid affärer mellan två privatpersoner eftersom dessa bör kunna ses som jämbördiga. 23 
 

2.2.3 Förmedlare	  
 
Undantag finns då en näringsidkare är inblandad i köpet exempelvis som förmedlare. Detta 
tas upp i det andra stycket, 
 

“Lagen gäller även i fall då säljaren inte är en näringsidkare, om köpet förmedlas för säljaren 

av en näringsidkare. I sådana fall svarar både näringsidkaren och säljaren för säljarens 

skyldigheter enligt lagen.” (2002:587) 

 
När en firma förmedlar köpet har denne samma ansvar som säljaren enligt 1 § KköpL. Detta 
gäller trots att säljaren inte talat om alla omständigheter för förmedlaren. I ett fall från ARN 
där mätaren på en begagnad bil hade manipulerats, ville köparen få priset på bilen sänkt eller 
häva köpet. Förmedlande firma invände att denne endast förmedlat köpet och därför inte 
kunde ta något ansvar för felet. Krav skulle istället enligt firman riktas mot säljaren som var 
ansvarig för felet. Firman hade i detta fall inte haft någon anledning att misstro uppgifterna 
om hur långt bilen gått samt att det först senare vid kontakt med tillverkaren visade sig att 
bilen gått betydligt längre. Då det stod helt klart att mätarställningen var felaktig ansåg 
Allmänna Reklamationsnämnden att bilfirman skulle betala tillbaka en del av summan som 
köparen betalat för bilen på grund av att värdet ansågs lägre, samt att den förmedlande firman 
och säljaren har gemensamt ansvar.24 Säljaren och förmedlaren har alltså solidariskt ansvar 
gentemot köparen.25 Detta betyder att säljaren kan välja vem av dessa två denne vill rikta sina 
krav mot och båda har skyldighet att svara för felets hela omfattning. Förmedlaren bör 
normalt sett om man tittar på liknande fall i lagen ha regressrätt mot säljaren, i de situationer 

                                                
22 NJA 2001 s 155. 
23 Grobgeld och Norin, a a s, s 47. 
24 ARN, Avgörande, 2006-6790. 
25 Håstad, a a s, s 228. 
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denne krävs för fel i vara. Det sist nämnda regleras dock inte i lagen. Det skulle bli väldigt 
svårt för konsumenten om denne trots att endast kontakt med förmedlaren förekommit tvingas 
ta kontakt med säljaren och kräva denne på pengar för eventuella fel. Detta gör också att 
förmedlaren inte kommer sälja vad som helst då även denne kommer att stå till svars om 
varan är dålig. Det leder också i sin tur till att konsumenten kan kännas sig tryggare att handla 
via en förmedlare.26 
 
I ett annat fall från ARN där firman redan svarat för kostnaderna, blev det istället klart att 
något fel i varan inte fanns. I detta fall kunde det förmedlande företaget inte kräva säljaren på 
några pengar trots att säljare och förmedlare har samma ansvar för den sålda varan. 
Förmedlandebolag fick själv stå för de kostnader de redan tagit på sig att betala till köparens 
reparationer.27 
 

2.2.4 Nytt	  och	  begagnat	  
 
Lagens tredje stycke säger, 
 

“Lagen gäller i tillämpliga delar även byte av lösa saker.” (2002:587) 

 
Konsumentköplagen gäller alla typer av lösa saker; både nya och begagnade. Vad som kan 
krävas av en ny vara och en begagnad ser dock väldigt olika ut och en bedömning utifrån hur 
situationen ser ut måste därför göras.28 Köpet ska alltså som sades avse lösa saker, det bör 
sägas för att inte skapa förvirring att det betyder samma sak som lösöre. Med lösa saker 
menas fysiska föremål eller saker, exempelvis kläder, möbler, tekniska prylar, hundar osv. 
Hit räknas även gaser och vätskor men inte elkraft. Eftersom KköpL endast gäller lösa saker 
utesluts köp av fast egendom som regleras i jordabalken samt köp av lös egendom som 
hyresrätter, bostadsrätter, panträtter, byggnad på annans mark, fodringar, aktier och andra 
värdepapper.29 KöpL omfattas till skillnad från KköpL både av lös egendom och lösa saker. 
Anledningen till att KköpL inte gör det är att skyddsnivån inte hade kunnat sättas så högt om 
den skulle omfatta samtliga köp. Detta innebär då också att om en konsument köper lös 
egendom av en näringsidkare kommer KöpL att tillämpas istället för KköpL.30  Båda lagarna 
använder sig av ordet vara men i KöpL talas det om lös egendom medan det i KköpL istället 
talas om lösa saker.31 Vidare gäller även KköpL vissa tillverkningsavtal.32  I det fall den som 
levererar varan också ska utföra en tjänst eller ett arbete som hör ihop med varan gör man en 
bedömning av vilken del som är den övervägande. Är tjänsten den övervägande delen ska inte 
KköpL tillämpas, utan konsumenttjänstlagen. Det betyder att så länge köpet är den 
övervägande delen av prestationen ska avtalet betraktas som ett köp. Om konsumenten 
exempelvis köper en tvättmaskin och installation av maskinen ingår räknas detta ändå som ett 
köp enligt konsumentköplagen.33 
 
För att förtydliga detta kommer här ett exempel från HD. I ett rättsfall där en installation av 

                                                
26 Prop. 1989/90:89 s 61. 
27 ARN, Avgörande 2004-06-09; 2004-2286. 
28 Grobgeld och Norin, a a s, s 47. 
29 Grobgeld och Norin, a a s, s 48 och Gerhard, a a s, s 71. 
30 Lehrberg, Köprätt, Norstedts juridik 1996, s 22. 
31 Gerhard, a a s, s 71 f. 
32 Grobgeld och Norin, a a s, s 48. 
33 Gerhard, a a s, s 73. 
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en värmepump skulle göras utgick HD för att göra bedömningen om varan eller tjänsten 
utgjorde den övervägande delen av förpliktelsen. För att göra denna bedömning togs därför 
hänsyn till värdet på varan och på tjänsten, om särskild fackkunskap, skicklighet eller 
utrustning krävdes för monteringen och om varan kunde frigöras och ändå behålla sin 
identitet. Detta är alltså vad som enligt HD ligger till grund för bedömningen om en vara är 
att anse som ett köp eller en tjänst. Kostnaden för varan var mycket högre än kostnaden för 
installationen, arbetet var inte av särskilt kvalificerat slag eller krävde heller inte någon 
särskild utrustning. Värmepannan var inte svår att demontera och behöll därefter också sin 
identitet. På denna grund ansåg HD att detta fick anses som ett köp av endast en vara och inte 
en tjänst.34 

2.3 Minimiskyddet	  	  
 

“Avtalsvillkor som i jämförelse med bestämmelserna i denna lag är till nackdel för köparen är 

utan verkan mot denne, om inte annat anges i lagen. 

Första stycket gäller inte vid köp av gas, som levereras i ledning, om de allmänna avtalsvillkor 

som tillämpas vid sådana leveranser har godkänts av Konsumentverket.” Lag (2002:587) 

 
Tanken med konsumentköplagen är som tidigare nämnts att skydda konsumenten, detta har 
man valt att göra genom att lägga en miniminivå som inte är förhandlingsbar. 35  I 
konsumentköplagens 3 § finns ett minimiskydd som garanterar konsumenten detta. Det 
innebär att lagen är tvingande till konsumentens fördel, så att avtal som är sämre för 
konsumenten jämfört med vad lagen säger inte är giltiga. Det är däremot möjligt att avtala om 
bättre villkor än vad lagen ger konsumenten.36 I ett rättsfall från HD hade säljaren avtalat med 
köparen om att det gällde ett privat köp samt att säljaren också frånsade sig allt ansvar från 
eventuella fel som uppstod efter köpets genomförande. Efter utredningen ansågs detta inte 
som ett allmänt köp utan som ett konsumentköp. Detta eftersom affären ansågs ha närmare 
anknytning till säljarens yrkesverksamhet och därför inte heller kunde anse räknas till det 
undantag som förarbetena talade om. När fallet sen dömdes utifrån konsumentreglerna blev 
avtalet där säljaren frånsade sig allt felansvaret inte längre giltigt. Detta på grund av att lagen 
är tvingande enligt 3 § KköpL och det gjorde att säljaren inte längre hade rätt att frånsäga sig 
ansvaret att stå för eventuella fel.37 
 
Undantaget som räknas upp i andra stycket i denna paragraf gällande gas som levereras i 
ledning, har gjorts för att få enhetliga avtal till hushållen. Eftersom att gas regleras av 
konsumentköplagen och elektricitet av köplagen gjordes undantaget för att få enhetliga 
villkor när det gällde hushållsgas, elektricitet och annan energi till hushåll. Villkoren ska för 
att vara giltiga ha godkänts av konsumentverket vilket också betyder att konsumentverket ser 
till att villkoren håller en rimlig nivå för konsumenter. Detta ska alltså inte påverka 
konsumentskyddet utan avtalen kontrolleras här av konsumentverket istället för 
konsumentlagen. Detta leder då inte heller till att en näringsidkare kan reglera avtalen hur 
som helst och få en konsument att ingå ofördelaktiga villkor.38  

                                                
34 NJA 2001:20 s 141. 
35 Grobgeld och Norin, a a s, s 46. 
36 Gerhard, a a s, s 73. 
37 NJA 2001 s 155. 
38 Gerhard, a a s, s 73 f. 
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3 Fel	  i	  varan	  

3.1 Vilka	  krav	  kan	  ställas	  
 
Konsumentköplagens 16 § innehåller de grundläggande reglerna för en varas egenskaper och 
används för att göra bedömningen om en vara ska anses vara felaktig.39 Dess motsvarighet i 
köplagen regleras i den 17 §.40 
 
En vara är felaktig när den inte stämmer överens med avtalet och varan ska i utgångspunkt 
stämma överens med vad parterna avtalat om vid köpet.41 Det ska annars ses som ett 
avtalsbrott. Varan är alltså felaktig om den avviker från vad säljaren enligt köpeavtalet är 
skyldig att leverera. Man kan skilja mellan konkreta fel och abstrakta fel. Konkreta fel är när 
varan skiljer sig från den standard köparen begärt. Abstrakta fel är när varan inte uppfyller 
den allmänna standard som kan ställas på en vara. Rådighetsfel blir det frågan om när lagar 
eller föreskrifter begränsar användningen av en vara.42 Rättsligt fel är när man inte blir 
rättmätig ägare till varan för att den ägs av annan, exempelvis på grund av att tredjeman har 
äganderätten eller att köparen endast får begränsad rätt på grund av att någon annan har 
panträtt i varan. Samtliga av dess omständigheter är alltså att ses som att en vara är behäftad 
med fel, vilket också betyder att konsumenten har en möjlighet att få det åtgärdat.43  
 
 

3.2 Krav	  på	  varan	  
 
Den 16 § i KköpL är uppbyggd i två delar; den först delen anger vilka fel som finns och den 
andra när varan ska anses vara felaktig. I paragrafens första stycke räknas upp vilka krav som 
kan ställas på varan. 
 

”Varan ska i fråga om art, mängd, kvalitet, andra egenskaper och förpackning stämma 

överens med vad som följer av avtalet.” (2002:587) 

 
Detta gäller då både det som uttryckts och det som kan anses underförstått mellan parterna. 
Med underförstått kan exempelvis menas att varan inte heller får avvika från normal standard 
exempelvis ska bromsarna på en bil fungera även om det inte avtalats om det.44 Hur stora 
krav som kan ställas på varan när det gäller dess kvalitet, får bland annat priset vara en viktig 
faktor för att avgöra om varan uppfyller kraven. Om varan inhandlats till ett billigt pris får det 
anse att en sämre kvalitet än normalt underförstått är avtalat.45 Även andra omständigheter 
kan vara av vikt i dessa fall. Till exempel under vilken beteckning varan sålts. Det ska också 
anses underförstått att varan ska vara fri från yttre skador trots att det inte påverkar hur varan 
går att använda. Det är alltså inte tillåtet att en bil har en repa i lacken eller att en tröja har en 
fläck på sig. Detta förutsatt att inte förbehåll för omständigheterna gjorts innan köpet 
genomfördes. Avtalsfriheten begränsas endast då varor sålts i strid mot vissa 

                                                
39 Prop. 1989/90:89 s 94. 
40 Gerhard, a a s, s 79. 
41 Agell & Malmström, a a s, s 112. 
42 Grobgeld och Norin, a a s, s 57 f. 
43 Wilhelmsson, Sevon & Koskelon, Huvudpunkter i köplagen, Talentum 2006, s103.  
44 Agell & Malmström, a a s, s 112. 
45 Grobgeld och Norin, a a s, s 58. 
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försäljningsförbud, exempelvis sådana som medför risk för skada på person eller egendom. 
Detta regleras i konsumentköplagens 18 §. Som konsument innehas kanske inte de kunskaper 
som behövs för att kunna fråga om varans samtliga förhållanden. Här gör lagen att det inte 
heller är nödvändigt då säljaren också måste ta sitt ansvar för att varan uppfyller vissa krav.46  
 

3.2.1 Anvisningar	  	  
 

”den ska vara åtföljd av de anvisningar som behövs för dess montering, användning, förvaring 

och skötsel.”( 2002:587) 

 
I detta stycke sägs även att en vara ska vara åtföljd av anvisningar gällande installation, 
montering, användning, förvaring och skötsel.47 Säljarens skyldigheter ska inte tolkas så långt 
att självklara förhållanden också behöver omfattas. Varan ska vara åtföljd av de anvisningar 
som behövs och de är i princip köparens behov av anvisningar som talar om hur omfattande 
det behöver vara. Säljaren kan oftast, i vanliga fall, utgå ifrån att konsumenten har normala 
kunskaper och förstånd.48 
 
Med montering avses endast sådant som köparen själv ska iordningställa när varan sålts i 
omonterat skick. Exempelvis omonterade möbler som ska monteras innan de kan användas. 
Det kan vara bra att nämna att montering av reservdelar till bil, inte hör hit utan till varans 
användning. När det gäller skyldigheten att lämna anvisningar gällande användning och 
skötsel avses bruksanvisning och skötselråd. Här skall inte anges hur man använder varor av 
detta slag i allmänhet. För att förtydliga vad som menas med detta är ett exempel när en 
figursåg sålts ska anvisningar för hur man använder denna specifika såg anges, men några 
anvisningar för hur man sågar i allmänhet behövs inte. När det gäller anvisningar om varans 
användning behöver inte heller ovanliga förhållanden omfattas i anvisningen. Likaså inte 
heller vilka varans gränser gällande dess användningsområde behöver anges. Dock ska 
sådana förhållanden som för varan är ovanliga eller bör finnas lämnas för att en säljare ska 
vara säker på att undgå felansvar enligt tredje stycket i denna paragraf. Exempelvis om ett 
klädesplagg inte tål fukt eller en tv saknar stereoåtergivning, vilket är saker som dessa varor 
vanligen ska klara.49  
 
Säljare som riktar sig till konsumenter kan inte förvänta sig att denne har speciella 
fackkunskaper. Är det dock en butik som riktar sig mot fackfolk blir situationen annan. 
Exempelvis om en konsument ska köpa reservdelar till sin bil på en bilfirma och denna 
montering kräver speciella kunskaper, kan säljaren om inte annat framgår av 
omständigheterna anta att köparen har kunskapen för detta eller ordnar hjälp av någon som 
har det. När liknande reservdelar finns att köpa på till exempel en bensinstation som riktar sig 
mot konsumenter med allmänkunskap blir bedömningen annan och mer utförliga anvisningar 
krävs. När de gäller förvaring är de vanligen färskvaror som berörs men även sådana 
anvisningar som behövs för att inte riskera varans kvalitet och användbarhet ska anges.50  
 
Om anvisningar saknas som behövs för att köparen rätt ska kunna använda varan skall den 

                                                
46 Prop. 1989/90:89 s 95. 
47 Grobgeld och Norin, a a s, s 58. 
48 Gerhard, a a s, s 80. 
49 Prop. 1989/90:89 s 95. 
50 Prop. 1989/90:89 s 96. 
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anses felaktig enligt tredje stycket. Detta gäller både om anvisningar är ofullständiga, saknas 
eller är felaktiga. Varan behöver heller inte skadas innan den ska anses felaktig utan endast 
frånvaro av anvisningar räcker. Om inte varan skadats kan säljaren enkelt avhjälpa felet 
genom att lämna anvisningar. Skulle dock detta betyda större kostnader och vara mer 
komplicerat än köparen räknat med av den information som denne fått vid köpet, kan 
felpåföljder göras gällande enligt andra och tredje stycket i denna paragraf eller 19 § i KköpL. 
Skulle bristen leda till att varan skadas kan köparen kräva att säljaren avhjälper skadan genom 
att leverera en ny vara, prisavdrag eller genom att häva köpet. Det blir här väldigt tydligt att 
samtliga delar ska vara med för att ett fel inte ska finnas.51  
 

3.2.2 Varans	  beskaffenhet	  
 
I det andra stycket beskrivs närmare vad som menas med varans beskaffenhet och blir 
användbar då avtalet inte anger hur varan ska vara beskaffad. Detta stycke ger inte en 
uttömmande beskrivning på de felsituationer som finns, utan tanken är att ange de 
grundläggande principer som kan ligga till grund för felbedömningen. I tredje stycket tas fler 
omständigheter upp som kan påverka bedömningen.52  
 

”Om inte annat följer av avtalet, skall varan 

1. vara ägnad för det ändamål för vilket varor av samma slag i allmänhet används,  

2. vara ägnad för det särskilda ändamål för vilket köparen avsåg att varan skulle användas, 

om säljaren vid köpet måste ha insett detta särskilda ändamål och köparen haft för rimlig 

anledning att förlita sig på säljarens sakkunskap och bedömning,  

3. ha egenskaper som säljaren har hänvisat till genom att lägga fram prov eller modell, och  

4. vara förpackad på vanligt eller annars försvarligt sätt, om förpackning behövs för att 

bevara eller skydda varan.” (2002:587) 

 
Första punkten talar om vad som gäller varans allmänna ändamål och inte kvaliteten i det 
enskilda fallet, alltså vad varor av liknade slag vanligen används för.53 I denna punkt handlar 
det om att varan ska ha de egenskaper som varor av samma slag vanligen har om de är 
relevanta för varans syfte. Om en vara vanligtvis används för flera olika syften är varan 
felaktig om den inte är lämpad för alla de funktionerna. Vare sig konsumenten haft för avsikt 
att använda samtliga funktioner eller inte, skall varan anses som felaktig om inte samtliga 
funktioner stämmer överens med vad liknande varor vanligen har. Det gäller förstås inte om 
säljaren upplyst köparen om varans avsaknad av funktionerna och detta avtalats om vid köpet. 
För att en säljare ska komma undan felansvar i dessa situationer bör säljaren göra köparen 
medveten om förhållandet. Exempelvis ska inte en köpare av en tv gjord för ljudåtergivning i 
stereo (även om något behov för detta inte finns) nöja sig med att systemet är utrustat för 
annan ljudmottagning än den som erbjuds i Sverige. Vidare ska stövlar tåla vatten, ett 
diskställ ska inte rosta etc. I annat fall uppfyller inte varan dess allmänna ändamål.54  
 
Punkt två gäller det enskilda avtalet. Det som säljaren vid köpet måste ha insett att köparen 

                                                
51 Prop. 1989/90:89 s 97. 
52 Prop. 1989/90:89 s 97. 
53 Grobgeld och Norin, a a s, s 59. 
54 Prop. 1989/90:89 s 98. 
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avsåg med varan. I detta fall kan de röra sig om funktioner hos varan som på något sätt skiljer 
sig från vad varor av samma slag vanligen har. När det gäller förhållandet att säljaren ”måste 
ha insett” betyder detta att situationen ska ha varit så att det inte finns någon rimlig anledning 
att tro att säljaren har kunnat undgå köparens avsikt med varan. I den här situationen räcker 
det inte att säljaren borde ha känt till köparens avsikt. Dessa situationer uppstår då köparen 
beskrivit sin avsikt med varan och lämnat till säljaren att välja den mest lämpade efter 
beskrivningen. Exempelvis vid köp av ny cykel på en sportbutik eller en ny dammsugare som 
köparen vill ska ha lite extra funktioner för en viss typ av användning. Detsamma gäller om 
säljaren på grund av omständigheterna måste ha insett att köparen har en särskild avsikt med 
varan. Det är vad säljaren känner till vid köpet som är avgörande. 55 Exempelvis om 
konsumenten ska köpa en jacka som varken är vatten eller vind avvisande och berättar att den 
ska användas på fjälltur under hårda väderförhållanden. I ett sådant fall är säljaren skyldig att 
tala om att jackan inte kommer att hålla kraven i dessa väderförhållanden för att undgå 
felansvar.56 Om säljaren inte kan erbjuda vad köparen är i behov av, måste säljaren upplysa 
köparen om detta för att undgå felansvar. Säljaren kan dock inte svara för att köparens alla 
särskilda ändamål är uppfyllda. Har köparen inte förlitat sig på säljarens kunskaper utan valt 
på egen hand ligger risken på köparen. Samma krav kan heller inte ställas på ett köp i varuhus 
eller stormarknader, som i specialbutiker, köparen får då ta ett större ansvar själv för att varan 
motsvarar dennes speciella behov.57  
 
Punkt tre stadgar att varan ska uppfylla vissa krav som den modell eller det prov som visats 
upp i syfte om att ge en försmak av varan. Kraven kan begränsas till vissa egenskaper som 
modellen har om den visas i syfte att demonstrera bara vissa delar. Säljaren bör dock upplysa 
köparen om vilka delar modellen eller provet avser för att undvika felansvar, det är inte 
nödvändigt om det är uppenbart för köparen vad som avser modellen eller provet. Om det är 
köparen som visar upp ett prov läggs inte alltid samma betydelse vid detta. I dessa lägen blir 
det istället avtalet som ligger till grund för felbedömningen.58 
 
Punkt fyra talar om hur varan ska vara förpackad för att undvika felansvar. Ska köparen 
frakta hem varan bör tillverkningslådan användas. Ska säljaren stå för transporten behövs 
ingen förpackning. Grunden i denna regel innebär att varor ska förpackas på ett sådant sätt 
som liknande varor vanligen förpackas. Finns inget sådant sätt ska den förpackas på ett 
försvarligt sätt.59 
 
 

3.3 När	  varan	  är	  att	  anses	  som	  felaktig	  
 

”Varan skall anses felaktig, 

 om den avviker från vad som föreskrivs i första eller andra stycket,”( 2002:587) 

 
I det tredje stycket anges när varan anses vara felaktig. Detta är bland annat när varan avviker 
från första eller andra stycket.60 Detta innebär att feldefinitionen direkt är kopplad till varans 

                                                
55 Prop. 1989/90:89 s 98. 
56 Grobgeld och Norin, a a s, s 59. 
57 Prop. 1989/90:89 s 99. 
58 Prop. 1989/90:89 s 99. 
59 Prop. 1989/90:89 s 99. 
60 Grobgeld och Norin, a a s, s 59 f. 
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beskaffenhet enligt första och andra stycket. Den ska alltså anses som felaktig då varan inte 
stämmer överens med det som anges i de två första styckena.61 Det bör dock betonas att 
uppräkningen i andra stycket inte är uttömmande. Detta kompletteras i det tredje styckets 
tredje punkt som säger att det även ska tas hänsyn till vad köparen med fog kunnat förutsätta 
vid köpet, mer information om detta kommer behandlas i 3.3.2.62 
 

3.3.1 Upplysningsplikten	  
 

”om säljaren före köpet har underlåtit att upplysa köparen om ett sådant förhållande rörande 

varans egenskaper eller användning som han kände till eller borde ha känt till och som 

köparen med fog kunde räkna med att bli upplyst om, under förutsättning att underlåtenheten 

kan antas ha inverkat på köpet eller” (2002:587) 

 
I det tredje styckets andra punkt, görs en utveckling av upplysningsplikten som räknas upp i 
andra styckets andra punkt. Här säger lagtexten att varan ska anses felaktig om säljaren 
underlåtit att upplysa köparen om varans egenskaper eller användning som han kände till eller 
borde ha känt till och som köparen med fog kunde räkna med att bli upplyst om, detta 
förutsatt att det skulle ha inverkat på köpet.63 
 
I ett rättsfall från HD som även behandlats tidigare, gällande en båt tillverkad i Polen, 
bedömde HD om båten var behäftad med fel eller inte utifrån upplysningsplikten i tredje 
styckets 16 § KköpL.64 Att båten var tillverkad i Polen berördes inte mellan parterna och 
reglerades inte i avtalet. Köparen utgick dock från att båten vara tillverkad i Sverige och 
skulle inte ha genomfört köpet i annat fall. Båten var den första i sitt slag som inte var 
tillverkad i Sverige och i ett informationsblad talades om skandinavisk hantverkstradition. 
Detta ledde till att köparen med fog kunnat förvänta sig att båten var tillverkad i Sverige och 
eftersom att en båt tillverkad i Polen, trots att den har en likvärdig kvalitet, får ett lägre 
marknadsvärde ska varan anses vara felaktig. Säljarens underlåtenhet att tala om, trots att han 
visste var båten var tillverkad, får antas ha inverkat på köpet.65  
 

3.3.2 Vad	  köparen	  med	  fog	  kan	  förutsätta	  	  
 

”om varan i något annat avseende avviker från vad köparen med fog kunnat förutsätta.” ( 
2002:587) 

 
Vidare ansågs det även att utgångspunkten för felbedömningen är köparens befogade 
förväntningar på varans egenskaper och kvalitet som tas upp i tredje styckets, tredje punkt. 
Detta gäller inte endast varans fysiska duglighet och kvalitet utan också märke och ursprung. 
Så trots att varan fungerar perfekt är den felaktig om märket är fel. Båten är tillverkad i Polen 
och detta medför ett lägre pris trots att den i kvalitet är likvärdig en båt tillverkad i Sverige. 
Det framgår alltså inte av avtalet var båten är tillverkad inte heller berörs tillverkningslandet 
innan eller vid köpet. Att det är den första båten av dess slag som tillverkas i Polen samt att 

                                                
61 Prop. 1989/90:89 s 100. 
62 Grobgeld och Norin, a a s, s 59 f. 
63 Grobgeld och Norin, a a s, s 60. 
64 NJA 2001 s 155. 
65 NJA 2001 s 155. 
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ett stort antal mindre båtar tillverkats i Sverige ger säljaren anledning att informera köparen 
om denna ändring för att undgå felansvar. Köparen har ingen anledning att förutse detta 
förhållande och kunde med fog räknat med att bli upplyst om detta, särskilt eftersom det 
inverkade på priset. Köparen har sagt att han inte skulle genomför affären om han vetat att 
båten var tillverkad i Polen. Med hänsyn till detta ska båten anses som felaktig och 
nedsättning av priset göras.66  
 
 Det är dock utan betydelse för bedömningen om säljaren visste om förhållandena och haft 
möjlighet att informera om dem. Vilka uppgifter som en köpare kan räkna med att få är dock 
olika från varje situation. När bedömningen görs tas hänsyn till varuslaget, 
försäljningsformerna och under vilken omfattning varans egenskaper varit på tal vid köpet. 
Särskilt viktigt för köparen att bli upplyst om är begränsningar i varans användning, särskilt i 
jämförelse med liknande varor. Det är också viktigt att få del av eventuella hinder eller 
restriktioner i användningen samt att bli upplyst om särskilda risker som är kopplade till 
varans användning. Det är dock en förutsättning att säljarens uteblivna information ska ha 
påverkat köpet på så sätt att det inte blivit av eller endast under andra villkor. Detta visar hur 
viktigt det är för konsumenten att ange sina avsikter och även ställa de frågor som denne kan 
tänka behöva för att varan har de egenskaper som köparen är i behov av. Desto mer säljaren 
vet om köparens avsikter desto mer ansvar kan det även medföra.67  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
66 NJA 2001 s 155. 
67 Prop. 1989/90:89 s 100 f. 
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4 Feltidpunkten	  

4.1 20	  §	  
 

“Frågan om varan är felaktig skall bedömas med hänsyn till dess beskaffenhet när den 

avlämnas. Säljaren svarar för fel som har funnits vid denna tidpunkt, även om felet visar sig 

först senare. 

Om köparen underlåter att i rätt tid hämta eller ta emot en vara som hålls tillgänglig för hans 

räkning, svarar säljaren dock inte för försämring som inträder därefter och som beror enbart 

på varans egen beskaffenhet. 

Uppkommer en försämring av varan efter avlämnandet, skall varan anses felaktig om 

försämringen är en följd av säljarens avtalsbrott.” (1990:932) 

 
 
Feltidpunkten regleras i 20 § KköpL och den är inte så olik 8 § andra stycket i samma lag 
gällande riskens övergång. Bedömningen för om vara är felaktig görs på varans beskaffenhet 
vid avlämnandet.68 Avlämnandet är vanligen den tidpunkt då risken för varan övergår från en 
part till en annan. I KköpL 8 § till skillnad från i KöpL 13 §, är varan avlämnad först då den 
kommit i köparens besittning, detta även då den ska transporteras till köparen av säljaren. 
Den som bär risken för vara är också den som ska svara för om varan på något sätt 
försämrats, förstörts, kommit bort eller minskat.69 Reglerna om riskens övergång ligger sedan 
också till grund för att avgöra om det finns något fel i varan.70 
 

4.1.1 Bevisbördan	  	  
 
Detta betyder att säljaren ansvarar för fel som uppkommer vid leveransen, detta även om det 
visar sig först senare. De problem som uppkommer här är framförallt i tekniska produkter då 
felet kanske visar sig först senare även fast det uppstod redan innan avlämnandet. Dessa fel 
kallas ursprungsfel. Utgångspunkten är att den som har varan hos sig, i sin besittning, också 
har bevisbördan för när felet uppstod. Så fel som uppstår efter avlämnandet betyder alltså att 
köparen har bevisbördan för att varan måste ha varit felaktig redan vid leveransen. Det kan 
vara rätt svårt att bevisa och tyckas hårt att kräva av en konsument. Lagstiftaren har därför 
ändrat kraven på bevisbördan, från att bevisa när felet uppkom till att bara visa på att man inte 
behandlat varan onormalt eller vårdslöst. I det situationer då köparen inte fått någon garanti 
från säljaren måste också en bedömning om normal hållbarhetstid göras. Exempelvis gäller 
för moderna kapitalvaror som bilar, tvättmaskiner och tv-apparater att det ska hålla en längre 
tid. I det flesta fall över 3 år som är maximal reklamationstid enligt 23 § tredje stycket 
KköpL. Vad händer då om varan slutar att fungera inom rimlig hållbarhetstid och inget tyder 
på onormalt eller vårdslöst användande. I dessa fall bör varan anses varit felaktig redan vid 
avlämnandet. De finns två undantag från detta och båda är uppräknade i paragrafen. Det 
första undantaget nämns i andra stycket och är då köparen inte hämtar varan som avtalat. Det 
                                                
68 Grobgeld och Norin, a a s, s 66. 
69 Ramberg & Herre, a a s, s 72 f. 
70 Gerhard, a a s, s 27. 
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blir då ett avtalsbrott från köparens sida och säljaren svarar inte för fel som uppstår gällande 
varans beskaffenhet. Det andra undantaget nämns i tredje stycket och säger att om 
monteringen blir fel på grund av felaktiga anvisningar som medföljer ska det räknas som 
säljarens avtalsbrott.71 
 

4.1.2 Beslut	  från	  ARN	  
 
I beslut från ARN där tiden för reklamation gått ut på en tv, låg det på köparen att bevisa att 
felet fanns redan vid avlämnandet. Då de anses svårt att bevisa att tekniska prylar var 
felaktiga redan vid avlämnandet har beviskravet lättats till att, konsumentens orsak framstår 
som klart mera sannolik än vad säljaren åberopar (hämtat från tidigare ärende 991/R 2436). 
Hänsyn ska tas till felets art, förväntad livslängd och när felet visat sig. I detta fall är det 
ostridigt att felet sitter i kretskortet men anledningen till felet är oklar. Frågan blir då hur 
länge en tv kan förväntas fungera felfritt. I detta fall har tv knappt hållit i två år. Nämnden 
konstaterar att ett kretskort inte bör förstöras i första taget vid normal användning. Ett 
kretskort borde fungera utan anmärkning längre tid än som här angivits. Då man inte heller 
vid normal användning kan komma åt kortet är de inte otroligt att detta är ett ursprungligt fel. 
För att säljaren i detta fall ska undgå felansvar måste denne kunna bevisa att felet beror på 
felaktigt eller vårdslöst användande hos köparen. Då säljaren inte angivit annat än att 
garantitiden gått ut har inte detta gjorts. Det är dock inte längre frågan om garantin utan om 
säljaren har därför felansvar enligt konsumentköplagen eller inte. Med det ovan sagda finner 
nämnden det mera sannolikt att felet i kretskortet fanns redan vid avlämnandet än att de 
orsakats senare. Köparens reparationskostnader ska därför betalas av säljaren.72 

 

4.2 20	  a	  §	  
 
Genom lagändring år 2002 underlättades köparens bevismöjlighet ytterligare genom 20 a § 
KköpL. Detta skedde som ett led i införlivandet av EG direktivet från den 25 maj 1999 det så 
kallade konsumentköpsdirektivet.73  Paragrafen säger, 

“Ett fel som visar sig inom sex månader efter det att varan avlämnades skall anses ha funnits 

vid avlämnandet, om inte annat visas eller detta är oförenligt med varans eller felets 

art.”(2004:553) 

Med uttrycket varans art menas att varans normala hållbarhetstider har passerat. Med 
uttrycket oförenligt med felets art menas att felet beror på en olyckshändelse, köparens 
vanvård eller liknande.74 Detta betyder alltså att fel som uppstår inom denna tidsperiod 
presumeras ha funnits redan vid avlämnandet. Denna regel innebär också att bevisbördan 
inom denna tidsperiod, om det föreligger ett ursprungligt fel eller inte, nu istället ligger på 
säljaren. Säljaren måste alltså kunna bevisa att felet beror på köparen. Lyckas inte säljaren 
                                                
71 Grobgeld och Norin, a a s, s 66 f. 
72 ARN, Avgörande 1991-4417 
73 NJA 2013 s 524. 
74 Gerhard, a a s, s 83 f. 
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med detta får han själv stå för felet, om det inte är uppenbart att felet beror på köparens 
vanvård eller dennes olyckshändelse.75 

4.2.1 Avlämnandet	  	  	  
 
Bedömningen av om varan är felaktig görs utifrån varan beskaffenhet vid avlämnandet och 
risken för varan övergår även här. Frågan är ju då vem som har bevisbördan för om felet 
fanns eller inte vid denna tidpunkt. Huvudregeln är att köparen har bevisbördan för fel som 
finns efter avlämnandet. När säljaren ger ut en garanti eller liknande utfästelse för varan 
gäller istället att fel som uppstår inom den utsatta tiden och omfattas av garantin, ska anses ha 
funnits redan vid avlämnandet. Det är nu istället säljaren som har bevisbördan för att så inte 
är fallet. I 20 a § KköpL regleras alltså också ett undantag från huvudregeln och här gäller det 
som vid utlämnandet av en garanti presumtion för att felet fanns redan vid avlämnandet. Det 
betyder att om inte motsatsen bevisas ska fel som uppkommer inom denna tid presumeras ha 
funnits redan vid avlämnandet.76  
 
Bland skälen för att införa regeln sägs i artikel 5.3 konsumentköpsdirektivet att, en 
presumtion för att felet fanns vid leveransen får anses vara lämplig utifrån 
konsumentskyddssynpunkt, samt att en sådan presumtion stämde överens med det som säljare 
och tillverkare valde att använda sig av när de lämnar en garanti för varans egenskaper eller 
funktion. Enligt vad som sägs i bestämmelsens och som även talas om i artikel 5.3 
konsumentköpsdirektivet, är tillämpningsområdet för bestämmelsen inte heller begränsat till 
fel som märks först en tid efter avlämnandet. Bestämmelsen är tillämplig också för fel som 
har uppkommit i produktionen och som är fullt synliga vid avlämnandet, liksom för fel som 
orsakats under transporten till konsumenten.77 I dessa fall har presumtionsregeln emellertid 
ofta en mer begränsad betydelse och en bedömning för hur lång tid konsumenten väntat med 
att meddela felet måste tas hänsyn till. Att tillämpningen av presumtionsregeln också gäller 
för dessa fall beror på det förhållandet att konsumenten inte har någon undersökningsplikt 
efter köpet och att det därför kan gå en tid innan felet upptäcks.78  
 

4.2.2 Beviskrav	  
 
En fråga som är viktig att svara på då är också vilket beviskrav som ställs på säljaren enligt 
denna paragraf förutsatt att köparen lägger fram tillräckliga bevis för att fel ska anses 
föreligga och eftersom att felet presumeras ha funnits vid avlämnandet enligt denna paragraf. 
Enligt ordalydelsen ”om inte annat visas eller detta är oförenligt med varans eller felets art” 
som säger att presumtion för att felet fanns redan vid avlämnandet gäller tills annat bevisas.79 
Det finns alltså en möjlighet att motbevisa presumtion genom att ”annat visas”. Presumtion 
gäller inte heller om det är oförenligt med varans eller felets art att felets ska ha funnit redan 
vid avlämnandet. Ett exempel när presumtion är oförenligt med varans art är när varans 
normala hållbarhetstid har passerat vid den tidpunkt konsumenten gör detta gällande, såsom 
när en färskvara blir för gammal och ruttnar eller när ett par billiga sandaler gått sönder efter 
en sommarsäsong av flitigt användande. Oförenlighet med felets art är om det beror på en 

                                                
75 Grobgeld och Norin, a a s, s 68. 
76 Prop. 1988/89:76 s 95 f. 
77 EG-direktiv (1999/44/EG). 
78 Prop. 1988/89:76 s 95 f. 
79 NJA 2013 s 524. 
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olyckshändelse eller vanvård, onormalt bruk eller något liknande förhållande från 
konsumentens sida. Presumtionen kan alltså brytas genom att bevisning läggs fram som starkt 
talar för att felet inte fanns innan avlämningen. Även om det inte uttryckligen sägs i 
paragrafen är det säljaren som har bevisbördan för att så inte är fallet. Nästa fråga är då vilken 
bevisning som krävs av säljaren.80  
 
Bestämmelsen i 20 a § är utformat efter förslag från lagrådet. De angav att presumtion inte 
skulle gälla då det var oförenligt med varans eller felets art och att det också var möjligt att 
omkullkasta presumtionen. Det konstaterades då att undantaget gällande varan eller felets art 
återgavs i paragrafen men att den även skulle kunde brytas i andra fall fanns ingen antydan 
om. En ändring i paragrafen antogs därför som tillade ”om inte annat visas” vilket då även 
gjorde klart att det fanns mer utrymme för säljaren att motbevisa presumtionen. Det anges 
dock inte i lagrådets yttrande eller propositionen om ett preciserat beviskrav krävs. Det får 
därför tolkas som att det handlar om en presumtion som kan motbevisas och slutsatsen blir att 
bestämmelsen inte anger något krav på bevisningens styrka.81 
 
Jämfört med dispositiva tvistemål där den som har bevisbördan ska visa eller styrka att en 
omständighet föreligger, vilket också är ett högt ställt bevis krav, blir de i dessa fall näst intill 
omöjligt. I fall gällande presumtion där det handlar om en omvänd bevisbörda och varan 
lämnat säljaren och finns hos köparen har säljaren förlorat möjligheten att säkra bevisningen. 
Det skulle därför innebära en tung börda för säljaren att kunna bevisa detta. Säljaren skulle i 
praktiken oftast sakna möjlighet att lägga fram tillräcklig bevisning som innebär att 
beviskravet är fullgjort. En jämförelse kan istället göras med en presumtionsregel gällande 
garantier och liknande utfästelser. I denna bestämmelse ska säljaren ”göra sannolikt” att 
försämringen beror på en händelse från köparens sida.  I detta fall har lagstiftaren uttryckligen 
angett ett lägre beviskrav för att bryta presumtionen. Mot denna bakgrund får säljaren en viss 
bevislättnad för att bryta presumtion vid tillämpning av 20 a § KköpL jämfört med de högt 
ställda krav som finns vid dispositiva tvistemål. Vilket krav som ställs på att säljaren lagt 
fram tillräcklig bevisning kan också variera beroende på omständigheterna. En viktig faktor 
kan till exempel vara hur lång tid som gått sedan vara avlämnades. Är felets en synlig defekt 
som konsumenten påtalar flera månader efter avlämningen krävs inte samma bevisning för att 
uppfylla bevisbördan som om det sker en vecka efter avlämnandet. Detta betyder också att en 
prövning enligt 20 a § inte skiljer sig från en prövning enligt 21 § KköpL eller 59 § 
konsumenttjänstlagen när det gäller bevisbördan för säljaren vid presumtion.82  
 

4.2.3 Beslut	  från	  ARN	  
 
Ett exempel hämtat från ARNs beslut, där en kamrem gått av vid köp av en begagnad bil ska 
bedömas om felet kan ha funnits redan vid avlämnandet enligt 20 a §. Det ligger alltså på 
säljaren att bevisa motsatsen enligt paragrafens ordalydelse ”om inte annat visas”. Om 
säljaren inte gör detta prövas även om det är oförenligt med varans eller felets art. I detta fall 
har inte säljaren visat på annat och därför ska bedömningen göras om det är oförenligt med 
varans eller felets art.83 I förarbetena till 20 a § KköpL talades det om problem som kommer 
fram först efter en tids användning och detta gäller främst funktionssviktningar av olika slag 
som inte märks vid själva köpet men ska anses ha funnits redan vid avlämnandet vilket det 

                                                
80 Prop. 2001/02:134, s 60 och s 85. 
81 Prop. 2001/02:134, s 60 och s 85. 
82 NJA 2013 s 524. 
83 ARN, Avgörande 2003-06-03; 2002-8731. 
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handlar om här.84 Det talas även om när det gäller ”oförenligt med varans eller felets art”, att 
presumtion om ursprungligt fel bör vara oförenlig med varans art om felet beror på att varans 
normala hållbarhetstid har passerat. Exempelvis som tidigare nämnts kan färskvaror ha en 
hållbarhet som understiger sex månader. Detta kan även vara fallet om det handlar om en 
olyckshändelse eller liknande händelse eller på vanvård, onormalt brukande eller något annat 
som beror på köparen. Alltså det omständigheter som kan leda till att säljarens felansvar 
anses uteslutet. Vidare anges att presumtionsregeln skall vara tillämplig på nya men även 
begagnade varor. Presumtionen kommer dock oftare att visa sig vara oförenlig med varans 
eller felets art när det gäller begagnade varor än nya varor eftersom att det då även kan ses 
som förslitningsskador. I handel med begagnade varor där en varudeklaration används, som 
talar om varans skick. Exempelvis då en näringsidkare säljer en begagnad bil till en 
konsument, kan deklarationen användas som underlag när det skall bedömas om 
presumtionen kan tillämpas i det enskilda fallet.85 Det kan konstateras att felet inte beror på 
något från konsumentens sida inget annat visar heller på att det skulle kunna bero på felets art 
som motsätter att felet fanns redan vid avlämnandet. När det gäller varans art kan konstateras 
att bilen är begagnad och sex år gammal, gått ca 8000 mil. En kamrem kan sägas vara en 
förslitningsdetalj, dock kan inte som anges i förarbetet sägas precis hur lång hållbarhet denna 
detalj har och om den kommer gå sönder inom sex månader. På detta kan inte sägas att det 
visats på något i varans art som säger att bilen inte varit felaktig redan vid avlämnandet. Felet 
ska därför anses ha funnits redan vid avlämnandet.86 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
84 prop. 2001/02:134 s. 84f. 
85 Prop. 2001/02:134 s. 60. 
86 ARN, Avgörande 2003-06-03; 2002-8731. 
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5 Rättelsemöjlighet	  	  

5.1 Domstolen	  	  
 
Om en konsument kommer i tvist med en näringsidkare och de inte kan lösa konflikten själva, 
kan någon av dem vända sig till tingsrätten som är en allmän domstol.87 Något som kan 
kännas tungt särskilt för konsumenten är att den som förlorar målet ska betala sin egen 
rättegångskostnad och i princip också motpartens kostnad. När en dom vunnit laga kraft 
gäller den också som exekutionstitel vilket innebär att den kan användas för att exempelvis 
utkräva pengar med hjälp av kronofogden.88  
 
Att processa är ofta dyrt, komplicerat och tar lång tid. Detta ledde tidigare till att konsumenter 
sällan vågade riskera att gå till domstol med sina ärenden. När småmålslagen kom blev 
förutsättningarna lite bättre. Detta skulle medföra att det både blev billigare och enklare att 
driva sitt ärende.  Det innebar bland annat att ingen advokat krävdes, domarna ålades viss 
serviceverksamhet. Det betyder att domarna ska ge viss rådgivning dock mest allmänt och 
inte hur parten bör yrka eller vilka grunder som bör åberopas. Domaren ska alltså försöka 
förlika parterna genom att få dem att göra upp sinsemellan. Denna lag är numera avskaffad 
och inarbetad i det allmänna regelsystemet i rättegångsbalken, som fortfarande tar hänsyn till 
målen om mindre värden.89 När det gäller kostnaderna i småmålen är det som i övrigt att den 
som förlorar målet i princip även ska ersätta motpartens kostnader. Denne behöver dock inte 
längre ersätta juridiskt biträde på motpartens sida dock måste rådgivningen som motparten 
fått enligt rättshjälpslagen 1996:1619 ersättas. Ersättningsmöjligheterna för den vinnande 
parten i en så kallad tredskodom är större. Dessa domar uppstår om någon av parterna uteblir 
vid förhandlingarna.90  
 
En konsument bör i första hand försöka förhandla sig till en uppgörelse med säljaren. I dessa 
lägen är det en fördel om konsumenten känner till sina rättigheter, vilket kanske inte är fallet. 
Som konsument kan man då vända sig till konsumentvägledningen i sin kommun, om detta 
finns, för att få vägledning. I vissa fall kan även vägledaren hjälpa till att medla mellan 
parterna för att lösa tvisten. Vägledaren har dock ingen rätt att bestämma mot någon av 
parternas vilja. Går det inte att hitta en lösning enligt detta sätt kan konsumenten även vända 
sig till ARN, allmänna reklamationsnämnden. Konsumenten kan också vända sig till 
tingsrätten på den ort där konsumenten har sin hemvist. Det är inte nödvändigt för 
konsumenten att ha advokat, tvisten kan istället handläggas enligt reglerna för småmålen om 
värdet understiger halva basbeloppet på 22 000 kr. En advokat bör dock anlitas i de mer 
komplicerade fallen. Konsumenten kan få råd och rättshjälp enligt rättshjälpslagen (SFS 
1996:1619). Detta är vad som erbjuds en konsument när denne vill ha hjälp där ett köp inte 
blivit som denne tänkt sig. Det finns möjlighet till allt från både gratis rådgivning och en mer 
kostsam rättegång, frågan är hur mycket man som konsument vill lägga ner i tid och pengar 
samt vad det är värt i jämförelse med den vara som köparen är missnöjd med.91  
 
 

                                                
87 Grobgeld och Norin, a a s, s 233. 
88 Grobgeld och Norin, a a s, s 234. 
89 Grobgeld och Norin, a a s, s 239. 
90 Grobgeld och Norin, a a s, s 242. 
91 Grobgeld och Norin, a a s, s 236 f. 
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5.2 Rättsskyddsförsäkring	  
 
Rättsskyddsförsäkring ersätter försäkringstagarens kostnader för det rättsliga förfarandet i 
tvister som försäkringstagaren är inblandad i. Denna försäkring typ började säljas i Sverige på 
1960 talet. Försäkringen ingår nu mera som en obligatorisk del av de hemförsäkringar som 
säljs i Sverige. 92  Den som har denna försäkring har inte rätt till rättshjälp enligt 
rättshjälpslagen (1996:1619). Rättshjälpen är alltså ett subsidiärt alternativ till försäkringen.93  
 
Rättsskyddet ingår i hemförsäkringen för hyresrätt, bostadsrätt eller villa och betalar den 
försäkrades kostnader för juridiskt ombud i samband med rättsliga tvister. Om 
försäkringstagaren förlorar tvisten betalar rättskyddet även motpartens kostnader. Tvisten 
måste kunna prövas av allmän domstol, den gäller alltså inte i förvaltningsdomstolen. 
Rättsskyddet täcker inte heller småmålen som understiger halva basbeloppet på 22 000 kr. 
Det finns även i alla rättsskyddsförsäkringar ett max belopp som varierar mellan 75 000 och 
200 000 kr beroende på i vilket bolag försäkringen innehas. Det tillkommer också en självrisk 
som oftast ligger på 20 procent av kostnaderna.94  
 
 

5.3 Allmänna	  Reklamationsnämnden	  
 
ARN är en statlig myndighet som styrs av i första hand förordningen, (2007:1041) förordning 
med instruktion för allmänna reklamationsnämnden. Nämnden prövar tvister som rör köp av 
varor och tjänster av olika slag. Tvisten ska vara mellan en konsument och en näringsidkare 
inte mellan två privatpersoner eller två näringsidkare. Deras prövning är ett snabbt och enkelt 
sätt att få sin tvist prövad men också ett rättssäkert alternativ till domstol. Prövningen görs 
utifrån de uppgifter som parterna lämnar, de gör alltså ingen egen undersökning. Vid 
prövningen utgår nämnden från gällande rätt och den praxis som finns.95 Handläggningen är 
gällande hela förfarandet skriftlig.96  
 
Det finns vissa tvister som nämnden inte prövar. Dels måste vissa krav vara uppfyllda samt 
får inte värde på varan understiga ett visst belopp. ARNs beslut är rekommendationer och blir 
alltså inte bindande. Det går inte att med hjälp av dessa tvångsvis driva igenom beslut. 
Besluten går inte att överklaga, eventuellt kan en omprövning göras, om beslutet är uppenbart 
oriktigt på grund av ett uppenbart förbiseende eller misstag från nämndens sida eller att ny 
bevisning framkommit. Det flesta företagen rättar sig trots att det inte är bindande efter ARNs 
beslut. Ca 74 % enligt uppföljningsstatistik.97 Vissa organisationer garanterar att deras 
medlemmar följer nämndens rekommendationer annars ersätts konsumenten av 
organisationen.98 
 
 

                                                
92 Prop. 1996/97:9 s 83. 
93 SFS 1996:1619, 9 §. 
94 Prop. 1996/97:9 s 85 ff. 
95 www.arn.se. 
96 Grobgeld och Norin, a a s, s 238. 
97 www.arn.se. 
98 Grobgeld och Norin, a a s, s 238. 
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5.4 ARNS	  beslut	  kan	  bli	  bindande	  	  
 
I DN berättas Birgitta Ohlson konsumentminister (FP) att ARNs verksamheten, som i 
grunden bygger på frivillighet, medför både för och nackdelar. En tydlig fördel är att 
kostsamma och tidskrävande rättstvister undviks samt att det går snabbare och enklare för 
konsumenten. Baksidan är att företag kan strunta i nämndens beslut. Birgitta oroas över att 
konsumenten upplever att det inte har möjlighet till upprättelse och anser att detta ger 
anledning till eftertanke. Birgitta säger även att om inte våra lagar ger avsett skydd betyder de 
att förtroendet för marknaden urholkas. På sikt är det skadligt för både konsumenterna och 
den ekonomiska marknaden i stort. Följsamheten ligger i snitt på över 70 % en förhållandevis 
hög siffra. De senaste åren har följsamheten legat mellan 71 och 76 %. Följsamheten varierar 
mellan olika branscher. Företag kopplade till starka branschorganisationer har oftast bättre 
följsamhet. Exempelvis har försäkringsärenden en följsamhet på 100 % medan textilärenden 
har en följsamhet på 71 %, siffror är hämtade från ARN och avser första halvan av 2012. En 
hög följsamhet behövs för att reglerna ska få avsedd effekt enligt Birgitta. Regeringen har 
därför beslutat på Birgittas initiativ att tillsätta en utredning som ska titta närmare på ARNs 
verksamhet. Utredaren ska bland annat föreslå åtgärder som gör att följsamheten ökar, 
eventuellt göra besluten bindande. Utredaren ska även utreda och föreslå de förändringar som 
krävs för att säkerställa ett snabbt, kostnadseffektivt och smidigt tvistlösningsförfarande. 
Samt föreslå åtgärder för att fler företag ska följa ARNs rekommendationer. Utredningen 
förväntas vara klar i slutet på juni 2014. Två aspekter att ta hänsyn till är ett kraftigt ökat antal 
ärenden, nya typer av produkter och försäljningsmetoder och fler gränsöverskridande tvister 
vilket kommer att ställa förändrade och högre krav på nämnden. Antalet anmälningar ökade 
under 2012 med 23 % vilket motsvarar 2189 ärenden. Det kan förklaras med att de nu även är 
möjligt att göra anmälningar via webben.  Detta ställer hårdare krav på snabbare 
ärendehantering för att undvika orimliga handläggningstider.99 
 
Enligt snart antagna Eu regler ska medlemsstaterna se till att konsumenterna har tillgång till 
tvistlösning utanför domstolen. Vilket Sverige redan arbetar aktivt för och välkomnar. 
Reglerna ställer högre krav på handläggningstiderna, ett ärende ska normalt vara avgjort inom 
90 dagar. Det kommer även att finnas möjlighet att till EU lämna klagomål gällande andra 
medlemsstater. Förhoppningen är att utredningen ska resultera i ett system där konsumenter i 
Sverige som i EU snabbt och enkelt kan få en rättvis prövning på sin tvist. Samt där alla 
seriösa företag självklart följer ARNs rekommendationer.100 
 
Britta Ahnme Kågerman generaldirektör och ordförande i ARN, anser att följsamheten på 71 
% är bra. Det tillkommer dessutom ungefär 5 % till då ”Råd och Rön” hotar med att sätta 
företaget på sin så kallade ”svarta lista” om det inte följer besluten från ARN.101 Det går även 
att vända på och säga att förra året struntade nästan var tredje näringsidkare 29 %, i ARNs 
beslut att kompenseras konsumenten ekonomiskt. Detta anser politikerna i riksdagens 
civilutskott, som har hand om konsumentfrågor, vara ”oacceptabelt” enligt SVTs 
undersökning. Samma undersökning visar också att hälften av partierna dessutom vill se över 
om ARNs beslut kan bli bindande och därmed tvinga företagen att följa besluten. Det måste 
då enligt Britta ske en ordentlig utredning så att man ser vad det skulle betyda för 
handläggningstiderna och vad det skulle kosta extra för samhället.102 
 
                                                
99 http://www.dn.se/debatt/reklamationsnamndens-beslut-kan-bli-bindande. 
100 http://www.dn.se/debatt/reklamationsnamndens-beslut-kan-bli-bindande. 
101 http://www.svt.se/nyheter/ekonomi/arn-s-beslut-kan-bli-juridiskt-bindande. 
102 http://www.dagensjuridik.se/2012/10/arns-beslut-kan-bli-juridiskt-bindande. 
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Den Norska motsvarigheten till ARN är FTU, förbrukertvistutvalget. FTU fattar på flera 
områden beslut som blir tvingande på ett helt annat sätt än i Sverige. De får dock precis som i 
Sverige konsumenttvister som inte går att lösa på sitt bord och precis som i Sverige består 
nämnden av jurister och representanter från näringslivet och konsumentsidan. Skillnaden är 
alltså att konsumenter som vinner tvisten i FTU kan få hjälp att driva in pengarna av 
kronofogden och vill företaget inte följa FTUs beslut kan de tvingas till domstol.103 
 
 

5.5 Norska	  Forbrukertvistutvalget	  
 
FTU är ett statligt förvaltningsorgan med behörighet att avgöra vissa typer av 
konsumentärenden. De har till uppgift att utreda konsumentärenden gällande köp av varor, 
hantverkstjänster och ångerrätt. FTU utreder ärenden mellan näringsidkare och konsumenter 
men också tvister mellan två privatpersoner. Parterna ska först ha försökt komma överens 
med hjälp av Forbrukerrådet och om ingen lösning kan nås i rådet kan någon av parterna 
skriftligt begära att ärendet överlämnas till FTU. Rådet skickar då över ansökan tillsammans 
med uppgifterna gällande ärendet som sedan handläggs av FTU. Forbrukertvistutvalget är ett 
domstolsliknande organ, bland annat genom att besluten är bindande och har samma verkan 
som en dom. Skillnaden mellan FTU och allmändomstol är att förfarandet är skriftligt och att 
parterna inte möts vid själva uppgörelsen. Precis som i domstol ska FTU vara neutral och 
hitta det beslut som är rätt utifrån ärendets uppgifter, lagen och tidigare praxis. Det kostar 
heller ingenting att få sin sak prövad i FTU.104 
 
Forbrukertvistutvalget består av ett sekretariat som tar hand om beredningen av ärendet och 
domstolslikvidation. Det är även sekretariatet som har löpande kontakt med parterna gällande 
de uppgifterna som lämnats rörande ärendet. Varje ärende tar ca 4 månader från att ärendet 
kommit till sekretariatet från Forbrukerrådet till att parterna underrättas om beslutet. FTUs 
beslut har samma verkan som en dom. Om någon av parterna är missnöjda med utgången i 
beslutet kan denne inom fyra veckor från att beslutet blev utlyst ta saken till tingsrätten. Det 
går inte att överklaga till något annat sakbehandlingsorgan eller civilombudsmannen. Normalt 
går det inte att överklaga FTUs beslut heller, dock finns möjligheten om vissa kriterier är 
uppfyllda. Om någon part har ett krav på den andre parten måste denne själv se till att detta 
genomförs samt om det finns några villkor som uppfyllelseplikten är beroende av. En 
ovillkorligplikt ska motparten uppfylla utan påminnelser. Det skickas inte ut några 
påminnelser eller inbetalningskort från sekretariatet och de har heller inte översikt på om 
tvisten sedan blivit uppgjord. Dessa kan dock skicka de dokument som krävs för att sätta 
igång verkställigheten om motparten inte går med på att lösa tvisten frivilligt. Materialet är 
under förfarandet fråntaget från allmänheten till att följa förloppet. Det blir dock så snart 
beslut fattats en allmänhandling och i utgångspunkt finns det möjlighet för en vara att ta del 
av materialet.105  
 
 
 

                                                
103 http://www.svt.se/nyheter/ekonomi/arn-s-beslut-kan-bli-juridiskt-bindande. 
104 http://www.forbrukertvistutvalget.no/xp/pub/hoved/om-forbrukertvistutvalget. 
105 http://www.forbrukertvistutvalget.no/xp/pub/hoved/om-forbrukertvistutvalget. 
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6 Diskussion,	  Analys	  	  
 

6.1 Ger	  lagen	  ett	  tillfredsställande	  konsumentskydd	  
 
Det upptäcktes tidigt att konsumenten är en underlägsen part i jämförelse med 
näringsidkaren. För att ändra på detta sattes lagar upp som säljaren inte skulle kunna 
förhandla bort och där med också skydda konsumenten från att ingå ofördelaktiga avtal. 
Lagarna har genom åren omarbetats och förbättrats för att ge konsumenten ett mer 
omfattande skydd samt att anpassa dessa efter handelns utveckling. Sverige har också som 
medlemmar i Eu införlivat regler från EG direktivet. Dessa är även till för att hjälpa till att 
skapa en tryggare situation för konsumenterna. I Sverige har vi också sett till att hålla 
konsumentlagstiftningen avskild som en egen lag, detta för att underlätta för en konsument att 
hitta och lättare kunna överskåda lagen. Trots detta är det inte helt enkelt för en helt oerfaren 
att själv orientera sig i lagen och förstå vad den faktiskt betyder i den enskildes situation. 
Lagen räknar upp vilka rättigheter en konsument har men kan inte anpassas efter enskilda 
situationer och måste därför tolkas utifrån omständigheterna utifrån varje enskilt fall. Detta 
gör att det är svårt för konsumenten att kunna förutse vilka följder dessa lagar ger dem i just 
deras situation och konsumenten skulle själv behöva göra en mindre utredning för att få 
förståelse i vilka rättigheter som denne faktiskt har. Inte nog med det tar det även både tid och 
energi vilket konsumenten kanske inte kan avvara. Samt att det även kommer kosta 
konsumenten en mest troligt inte oansenlig summa pengar. 
 
Lagen har med åren anpassats för att ge konsumenten ett så bra skydd som möjligt och den 
lag vi har idag är på många sätt väldigt bra och täckande. Lagen är också utformad föra att 
gör det svårt för näringsidkare att intala köparen till ofördelaktiga avtal. Detta gör att säljaren 
är väldigt låst inom lagens ramar och inte kan förhandla bort näst intill något längre. Det som 
kanske är ännu tryggare är att säljaren inte genom att undanhålla saker kan ingå en affär till 
sin fördel. Det som konsumenten bör tänka på är att vara uppmärksam på vad som inhandlas 
och vad säljaren säger gällande varan. Det är ju trots allt så att om säljaren talat om vissa 
förhållanden gäller inte de som fel om köparen i efterhand skulle vilja hävda det. Det gäller 
också att köparen engagerat säljaren i köpet för att kunna uppnå största möjliga skydd. Varan 
ska ju uppfylla vissa krav ändå men när köparen har särskilda behov är det viktigt att dessa 
kommer fram så att ansvaret förflyttas från att köparen själv ansvarar för att det blev rätt till 
att de istället är säljaren som gör det. I det hela sammantaget måste sägas att lagen uppfyller 
ett väldigt tillfredställande konsumentskydd och täcker det flesta områden. Detta trots att den 
kanske inte är lätt att appliceras på alla situationer då dessa ska bedömas utifrån den specifika 
situationens omständigheter och avtal. Fördelen med detta är att lagen kan täcka fler 
situationer och nackdelen blir att det är svårare att se vad man kan förvänta sig i varje 
situation. 
 

6.2 Tillämpningsområdet	  	  
 
Konsumentköplagen har utformats väldigt bra då den på ett täckande sätt beskriver vilka 
lagen tillämpas på och att det inte går att avtala bort. Detta förutsätter att det uppdagas och att 
säljaren inte får igenom en affär som är missgynnande gentemot köparen och att köparen då 
istället själv tar på sig konsekvenserna av den dåliga affären. Kanske för att kunskap om 
annat fattas eller i brist på tid, energi och pengar som kan komma att krävas för att annars 
driva sin rätt. När det gäller om en näringsidkare ska ses ha handlat som privatperson eller 
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inte, görs bedömningen utifrån hur nära detta ligger dennes näringsverksamhet. Anledning till 
att man gör denna bedömning är för att ta reda på om säljaren har ett informationsövertag. 
Detta är för att skydda konsumenten från att bli lurad av en som vet mer om det han säljer och 
på så vis kan manipulera denne att tro eller tänka vissa saker om varan. En person som håller 
på med handel har i regler kunskap om hur detta ska gå till och kan också på så sätt se till att 
för sin del skapa en så fördelaktig situation som möjligt. Lagen vill därför skydda 
konsumenten mot att drabbas av dessa situationer där en säljare med erfarenhet, både av 
affärer och de produkter han säljer från att ingå i en ogynnsam affär. Detta var vanligare 
innan lagen tillkom för att motverka detta. Det är väldigt bra att lagen inte bara hjälper 
konsumenten i de situationer när det handlar om att bedöma i det fall ett fel föreligger utan att 
den också ramar in och visar vilka den faktiskt berör. Det gör att säljaren inte kan undkomma 
sitt ansvar genom att benämna sig som privatperson och därmed komma undan sitt ansvar. 
Beskrivning av parterna enligt denna lag finns för att ge klarhet vid en rättegång, ange vilka 
krav som ställs på parterna och för att kunna göra bedömningen om lagen är tillämpbar. Det 
kan också vara bra att som köpare få klarhet i när denne faktiskt kan ses som en konsument, 
inte bara i rättegången utan innan själva köpet ska genomföras. Detta skulle då också kunna 
förebygga en dålig affär genom att köparen vet vilka rättigheter som lagen ger. Det kan även 
vara bra för att slippa tråkiga besked och oväntade utgångar i domstolen om köparen vet sen 
tidigare vad som gäller. 
 

6.3 Säljarens	  felansvar	  	  
 
När det kommer till vad en köpare med fog kan räkna med att bli upplyst om är kraven högre. 
Förutsättningarna ska enligt rättsfallet vara på så sätt att något som brukar vara på visst sätt 
nu ändrats men också att detta ska inverka på köpet. I förarbetet pratas om att detta måste 
bedömas från situation till situation vilket också gör det jätte svårt för en konsument att veta 
vad denne kan ha för rättigheter i dessa lägen. I rättsfallet som nämnts tidigare handlar det om 
en båt som har tillverkats på ett särskilt sätt som nu ändrats vilket också kan antas medföra en 
sämre kvalitet och därmed också ett lägre pris. Säljaren är fullt medveten om det men nämner 
trots denna kunskap inget om detta förhållande. Det kan också konstateras ha inverkan på 
köpet att förhållandet inte kommer fram och varan är därför att ses som felaktig. Det skulle i 
detta fall kunna antas att säljaren för att slippa diskutera priset vidare, samt att få den såld så 
snabbt och smidigt som möjligt inte nämnder det. Detta är också anledningen till att skyddet 
finns, så att säljaren inte ska kunna undanhålla viktig information från köparen. Det är i 
situationer liknande denna väldigt viktigt att det finns en lag som skyddar den svagare parten, 
konsumenten i detta fall, från att luras till en sådan affär. Det handlar ju också om ett 
förhållande som köparen själv inte kommer på att fråga om troligtvis för att han inte räknar 
med denna nya omständighet, vilket också är anledningen till att detta krav ställs på säljaren 
att upplysa om. 
 
Solidariskt ansvar för säljaren och dennes förmedlare innebär att de båda måste kunna stå för 
varan som de säljer. Här ser man tydliga tecken på att lagstiftaren utformat lagen till 
konsumentens fördel. Det skulle bli väldigt svårt för konsumenten om denne, trots att endast 
kontakt med förmedlaren förekommit, leta reda på säljaren och kräva denne på pengar för 
eventuella fel. Detta gör också att förmedlaren inte kommer sälja vad som helst då även 
denne kan komma att få stå till svars om varan är dålig. Vilket också i sin tur gör att 
konsumenten kan kännas sig tryggare vid köp av en förmedlare.  
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När lagen avgör om det ska ses som en Tjänst eller ett köp är det vid vanliga köp en relativt 
enkel bedömning. I ett fall som talats om tidigare var det ingen tvekan om vilken lag som 
skulle tillämpas. I andra fall där det är mer oklart vilket håll den övervägande prestationen 
lutar mot kan bedömningen bli svårare. Om man är osäker som konsument på vad som 
verkligen gäller kan man försöka ta reda på detta före så att inga oklarheter finns innan man 
ger sig in i köpet. Lagen är dock väldigt tydlig i detta avseende och de är svårt att undgå 
felansvar på grund av vilken lag som bör tillämpas. 
 

6.4 Bevisbördan	  	  
 
När det gäller bevisbördan i den 20 § KköpL gäller huvudregeln som säger att det ligger på 
köparen att bevisa att felet uppstod innan avlämnandet. Då detta kan anses vara hårt mot 
konsumenten och svårt att bevisa har lagstiftaren underlätta köparens bevisbörda till en 
rimligare nivå. Köparen ska därför endast behöva visa att denne inte behandlat varan 
vårdslöst eller onormalt. Till detta kommer också att det ska vara inom en normal 
hållbarhetstid för varan och bra att veta är att denna hållbarhetstid i vissa fall sträcker sig 
längre än reklamationstiden på tre år som alltså inte är en slutgiltig begränsning vilket många 
tror. Vidare känner många inte heller till när de gällande säljarens ansvar och vad en garanti 
innebär. Det handlar faktiskt inte om jag kan eller inte kan hävda att det är fel i varan utan 
den talar egentligen bara om vem som har bevisbördan för när felet uppstod. Detta begränsas 
som sagt genom vilken varans rimliga hållbarhetstid är men i övrigt gäller de endast vem som 
ska bevisa att fel föreligger eller inte. För att förtydliga detta, det betyder alltså att trots att 
garantin gått ut innebär inte det att du inte längre har rätt att få fel som uppstår i varan 
avhjälpta av säljaren. Det betyder i själv verket bara att det är du som har bevisbördan för att 
felet inte beror på dig utan att felet måste anses vara ett så kallat ursprungsfel. 
 
I 20 a § som är infört till konsumentens fördel gäller omkastade roller. Det är säljaren som har 
bevisbördan för att fel inte föreligger istället för köparen som i normala fall ska kunna visa att 
denne inte varit vårdslös eller hanterat varan onormalt. När det gäller att motbevisa 
presumtion enligt 20 a § KköpL har beviskravet underlättats betydligt. Detta genom att 
säljaren endast behöver ”göra sannolikt” att felet inte fanns vid avlämnandet. Det har tagits 
fram genom att göra jämförelser med andra situationer där förutsättningarna är samma på det 
sättet att det är omvändbevisbörda som gäller, samt att det handlar om presumtion. Detta bör 
anses vara ett rimligt krav. Trots att lagens tanke är att skydda konsumenten får lagen heller 
inte göra det omöjligt för säljaren att även kunna hävda sin rätt vilket det annars skulle kunna 
anses vara. I det fall säljaren inte har något underlag för att lägga fram bevisning gällande 
detta ska även en bedömning göras i fall det kan anses oförenligt med varan eller felets art. 
Felets art gäller om det är tydligt att felet beror på något från köparens sida. Exempelvis om 
det står klart att varan tappats i golvet under köparens vård. Det blir då köparen som får svara 
för skadan. Svårare är dock bedömningen när det gäller varans art. Det menas då om varans 
normala hållbarhet har passerat eller inte. I vissa fall är det klart att en vara inte håller längre 
än sex månader och därmed är saken avgjord men då de handlar om som exempelvis som i 
beslutet från ARN, begagnade bilar och det står klart att det är en förslitningsvara som endast 
håller en viss tid blir saken svårare. Det sägs i beslutet att det inte kan sägas hur länge denna 
vara håller och om den kommer att gå sönder inom sex månader. Det anses enligt nämndens 
tolkning att, då det inte kan konstateras att varan kommer gå sönder inom sex månader måste 
alltså säljaren stå för detta. Säljaren kan i dessa lägen rekommendera köparen att byta 
remmen och på så sätt göra denne medveten om risken eller byta den själv innan 
försäljningen för att försäkra sig om att inte också behöva ansvara för eventuella 
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extrakostnader. En anledning till att lagen fungerar såhär är för att en bilförsäljare normalt ska 
ha kunskap om detta medan köparen kanske inte har någon kunskap alls. Detta medför då att 
skydda köparen från att ingå en affär som sedan kommer innebära fler utgifter än vad köparen 
väntat. 
 

6.5 Möjlighet	  till	  upprättelse	  
 
I besluten från ARN görs ingen grundligare utredning om hur beslutet fattats och det görs 
heller inga undersökningar av nämnden för att forska i orsakerna till varför tvisten uppstått. 
Detta är för att minska arbetsbördan och även då kunna hålla nere kostnaderna. Det betyder 
också att det fortfarande kan vara gratis för konsumenten att få sitt ärende prövat i ARN. Hur 
tillförlitligt är detta då egentligen, ja det är väldigt svårt att säga. Klart är att det är en erkänd 
nämnd och sedan finns även möjligheten om man trots denna nämnds beslut vill få sin sak 
pröva av domstol. Det faktum att besluten är väldigt korta och inte särskilt utförliga gör det 
svårare att se hela förloppet om hur de verkligen tänkt och se grundlig utläggning för samtliga 
beslut. Många av nämnden beslut är hämtade från tidigare domar gällande liknande fall och 
för att få mer klarhet kan man då gå tillbaka och se vad dessa säger om saken. 
 
Det finns möjlighet till allt från både gratis rådgivning och en mer kostsam rättegång, frågan 
är hur mycket man som konsument vill lägga ner i tid och pengar samt vad det är värt i 
jämförelse med varan som köparen är missnöjd med. När det gäller att söka hjälp för att 
lättare kunna få förståelse i det enskilda fallet är möjligheterna begränsade eftersom säljaren 
inte behöver följa råd som ges varken från konsumentvägledaren eller ARN. Det skulle 
betyda att konsumenten i vissa fall måste ta detta till domstol för att verkligen få klarhet i sina 
rättigheter, i vart fall för att på ett tvingande sätt få säljaren att ta sitt ansvar. Detta medför då 
också ett stort ekonomiskt risktagande för de eventuella kostnader som kan uppstå vid en 
förlust. Vilket leder till att det inte är långt bort att dra slutsatsen att i många fall där värdet på 
varan kan anses som en bättre förlust än den eventuella extra förlust som konsumenten 
riskerar att dra på sig. En annan anledning till att inte ta fallet till domstol är den energi och 
tid det kommer att kräva.  
 
För att minska kostnaderna har man tillämpat bestämmelserna gällande småmålen vilket då 
innebär att någon advokat inte behövs och att domaren i detta fall står för viss service. 
Domaren står dock inte för hjälp om vad som bör yrkas på och på vilka grunder. Detta 
betyder att det blir en vägning mellan kostnaderna mot hur mycket tid och energi 
konsumenten vill lägga ner på detta. Vill jag lägga pengar på en advokat som ser till att jag 
har största chans att vinna detta eller vill jag ta reda på själv vad jag har för rättigheter och 
riskera att missa något men hålla nere kostnaderna. Detta är inte en idealistisk situation för en 
konsument som vill driva sin sak, då det både är komplicerat och dyrt. I vissa fall antigen 
eller men alltid ett risktagande där chansen till en upprättelse är mer kostsamt och krävande 
än att bara ignorera att varan blev en förlust. När det sedan gäller att kunna åtgärda de fel som 
uppstått gällande varan är detta inte lika enkelt. Det finns möjlighet till rådgivning i olika 
former men samtliga av dessa kan inte få igenom tvingande åtgärder. Dessa kan endast medla 
mellan parterna. Det enda alternativet idag för en konsument att driva igenom sin rätt är att ta 
fallet till allmän domstol och på så sätt få ett tvingande beslut. Det faktum att det är kostsamt 
och tidskrävande avskräcker många och det faktum att lagen är tillfredställande blir helt 
meningslöst om möjligheten att sedan tvinga motpart att följa lagen är för komplicerat för att 
de ska kännas givande. Frågan som då kan ställas är vad som skulle kunna göras för att 
åtgärda detta problem. 
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När det rör sig om stora summor är det ett mer rimligt risktagande att ta det till domstol och 
att faktiskt kosta på sig en advokat. Kvar är dock de mindre målen som gäller köp av ett 
mindre men inte irrelevant värde och där det är lika viktigt att konsumenten känner att det 
finns hjälp för att lösa även dessa situationer. Att ha en rättsskyddsförsäkring är väldigt bra då 
den täcker stora delar av kostnaderna som uppstår vid en rättegång. Trots detta kan 
kostnaderna bli jobbigt höga och domstol kan vara något konsumenten helst slipper. En 
försäkring är något som det flesta har via sin hemförsäkring. Detta bör dock undersökas så att 
det verkligen finns samt vad den täcker. Vanligen innebär detta att du endast behöver stå för 
20 % av kostnaderna vilket tyvärr kan röra sig om relativt höga siffror ändå. ARN har en 
statistik som säger att 74 % av fallen följs. Resterande 26 % får trots ARNs 
rekommendationer ingen upprättelse. Kan man ändra på detta genom att göra ARNs beslut 
bindande eller vilka följder skulle det få i längden. Skulle det tillslut innebära att kostnader 
måste utkrävas även här och i sin tur leda till att det blir ett näst intill lika dyrt förfarande. Det 
har diskuterats av våra politiker i fall allmänna reklamationsnämnden beslut skulle kunna 
göras bindande. Det är dock fortfarande oklart vad detta skulle medföra i slutändan. Skulle de 
leda till att en kostnad skulle behövas tas ut här också för att få det att gå runt, skulle 
handläggningstiderna bli för långa osv. det finns mycket att ta ställning till innan det 
verkligen kan konstateras vilket resultat det verkligen skulle medföra och hur tillfredställande 
det skulle bli.  
 

6.6 Alternativ	  lösning	  	  
 
Ett annat alternativ skulle kunna vara att se på våra grannar i Norge och deras lösning på 
detta. De ger sin nämnda möjlighet att fatta bindande beslut som innebär att besluten går att 
använda till att driva in pengar med hjälp av bland annat kronofogdemyndigheten samt att det 
tvingar de bolag som vägrar följa deras beslut till domstol. Nackdelen med detta skulle kunna 
vara att det kommer ge ökat tryck på nämnden och därmed ökade kostnaderna. En annan 
nackdel kan vara att alla inte är eniga om hur rättssäkert ARN verkligen är med den inte allt 
för omfattande utredning som görs. Fördelen blir att det inte är köparen som måste fatta 
beslut om kostnaden är värt risken utan istället företaget. Köparen får alltså möjligheten till 
att veta sin rätt kostnadsfritt och därmed möjlighet att tvinga fram åtgärder. Företaget får 
istället i det fall beslutet går dem emot göra övervägandet om det kan vara värt att även pröva 
saken mer utförligt i domstol men med risk för en högre kostnad. Det betyder att bolaget kan 
välja att ta sitt ansvar direkt eller riskera en betydligt större kostnad i domstol. Det skulle leda 
till en större följsamhet gällande ARNs beslut då detta på sätt och vis skulle bli ett slags hot 
men också en möjlighet att tvinga fram åtgärder inte bara låta de rinna ut i sanden då de inte 
följs. Konsumenten bör kunna känna sig tryggare med ett beslut från ARN till sitt stöd i de 
situationer där det går så långt som till domstol. Det skulle i vart fall leda till att bolag som 
vägrar följa ARNs beslut inte bara kan vägra utan det blir andra konsekvenser ändå och 
rättvisan ska skipas vare sig det kan göras i ARN nu eller i domstol sedan.  
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7 Författarens	  egna	  åsikter,	  slutsats	  
 
Sammantaget anser jag att lagen ger ett väldigt tillfredställande skydd. Detta trots att det för 
konsumenten själv är svårt att kunna tyda den i alla situationer. Anledningen till det är att den 
måste tolkas utifrån varje situations specifika omständigheter. Det finns även hjälp att få i 
tolkningssituationer och i slutändan så är lagen utformad till konsumentens skydd. Den ska se 
till varje konsuments bästa inom rimliga gränser vilket också tydligt framgår i denna studie. 
 
Tyvärr är det dock väldigt svårt för konsumenten att sedan driva sin sak utan att det kostar 
denne både stora summor pengar och kräver både tid och energi. Jag anser att det som 
samhället erbjuder konsumenten för att åtgärda det dåliga omständigheterna inte är 
tillräckliga.  Konsumenten ska inte behöva överväga om det är lönsamt att driva igenom sina 
rättigheter eller som vissa kanske måste fråga sig, har jag råd att driva igenom mina 
rättigheter. Att lagen ger konsumenten skydd blir i slutändan meningslöst om det inte finns 
bra alternativ till att genomföra vad lagen säger. Att så få konsumentmål går till domstol trots 
att 26 % av ARNs rekommendationer inte följs får tala för sig själv. Det är inte en acceptabel 
situation att ha och kan leda till att konsumenten tappar förtroendet till upprättelse. Detta är 
därför enligt min åsikt något som måste ändras på. 
 
Hur är då nästa fråga och där måste en utredning göras för vad som kan anses vara den bästa 
lösningen och som inte drar upp kostnaderna för samhället allt för mycket. Personligen tycker 
jag att Norge har hittat en bra lösning på problemet. Att göra nämndens beslut bindande och i 
det fall någon av parterna är missnöjd är alternativet att ta det till domstol. Det skulle 
innebära att det inte handlar om att ha möjlighet att få sin rätt prövad. Det skulle istället 
innebära att om någon part är missnöjd med nämndens beslut och där istället tvingas göra 
övervägningen om det är värt att ta det till domstol och också riskera ett dyrt förfarande. För 
att vilja ta saken till domstol bör parten vara rätt säker på sin sak först. Detta skulle i vart fall 
ge konsumenten en chans till upprättelse kostnadsfritt vilket jag också tycker är vad vi ska 
sträva efter. 
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