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Sammanfattning

Köp mellan privatpersoner, civilköp, är vanligt förekommande i dagens samhälle. Stor 
ovisshet råder dock om de krav köplagen ställer på privatpersoner. Lagtexten gör ingen 
skillnad på näringsidkare och privatperson utan det är genom förarbeten, praxis och 
doktrin som dessa skillnader framträder. Vi har genom användning av dessa källor i
detta arbete utrett hur köplagen fungerar på köp mellan privatpersoner. Jämförelser 
mellan 1905 års köplag och 1990 års köplag har visat på stora skillnader i regleringen 
av civilköp och vi har diskuterat frågan om den senare lagen har utgjort en förbättring 
eller en försämring. Privatpersoner har ofta liten kunskap då det gäller köpets reglering 
och inte blir det lättare av att lagen utformats med vaga och diffusa regler. Därför har vi 
i detta arbete, så långt som möjligt, försökt att klargöra de vaga regler som aktualiseras 
vid civilköp. Vi efterlyser en tydlig distinktion mellan de båda köpen, infogad i lagtext 
för att underlätta för privatpersoner i deras köpsituationer. 



Abstract

Purchase between private persons, civilian purchase, is very common in today´s society. 
There is though great unknowledge about the demands of the law of purhase. The text 
itself does not make any difference between a merchant and a private person, it is in the 
preparation of the law and in the doctrine that this difference appears. We have by using 
these sources in this essay investigated how the law of purchase handles purchase 
between private persons. Comparison between 1905 years law of purchase and 1990 
years law of purchase has shown big differences in the regulation of civilian purchase 
and we have discussed the question if the later law is an improvement or a worsening. 
Private persons often have very little knowledge about the regulation of purchase and it 
does not get any easier when this law is equiped with vague and diffuse rules. That is 
why we in this essay, as far as possible, have tried to explain the vague rules that are of 
importance for a civilian purchase. We would like to see a clear distinction between 
these two purchases, incorporated into the law to make it easier for private persons in 
their trade situations.
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Inledning

Civilköp är något som varje människa idag kan relatera till, det kan handla om allt från 
att köpa en begagnad bil till att sälja sin gamla soffa. Ibland uppstår det problem mellan 
avtalsparterna och många privatpersoner står då frågande; vad är det som gäller? 1905 
års köplag gjorde en distinktion mellan civilköp och handelsköp, denna distinktion har 
idag ersatts med en uppsättning av vaga och diffusa regler. Att utreda det exakta 
rättläget ur dessa regler är ingen lätt uppgift, det kräver en djupgående undersökning av 
ett flertal rättskällor och en kunskap som de flesta privatpersoner ej besitter. Går det att 
lösa detta problem? Kan dagens köplag på något sätt förenklas så att en normalkunnig 
privatperson kan läsa sig till det exakta rättsläget med hjälp av endast lagtext? 

Syfte

Arbetet syftar till att klargöra hur civilköp regleras i köplagstiftningen med inriktning på 
dess felregler och påföljdsregler. Detta kommer att undersökas genom följande frågor:

    Vad karaktäriserar ett civilköp?
    Är köplagen tillräckligt flexibel för att hantera såväl civilköp som handelsköp?

Metod

Vi har arbetat utifrån den juridiska metoden och använt de rättskällor denna föreskriver.
Vi har använt oss utav den köprättsliga doktrin som Luleå universitetsbibliotek erbjuder 
för att fördjupa oss i tidigare diskussioner i ämnet. I dagens läge diskuteras inte det 
aktuella ämnet lika flitigt som förut varav jämförelser mellan äldre och nyare 
lagstiftning förekommer och fördjupning i dessa lagars förarbeten. Förarbeten till 1905 
års köplag, 1990 års köplag och annan relevant lagstiftning har undersökts och 
analyserats. För att belysa viktiga skillnader mellan civilköpets och handelsköpets 
reglering har vi använt oss utav exemplifierande rättsfall. Dessa har vi hittat genom 
användning av Karnovs (Westlaws) sökmotor över rättsfall. De huvudsakliga sökord 
som använts är; köprätt, privatperson, civilköp, handelsköp, begagnad.

Avgränsning

Vi har begränsat uppsatsen till handel med begagnade varor, av det naturliga skälet att 
privatpersoner sällan säljer nytillverkade varor. Arbetet inriktar sig på civilköp, men för 
att belysa viktiga skillnader kommer även handel mellan näringsidkare att beröras.
Tyngdpunkten ligger på köplagen med dess felregler och påföljdsregler, men vi har 
även berört annan lagstiftning där vi ansett detta nödvändigt Endast svensk rätt 
behandlas eftersom de flesta civilköp sker nationellt.
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1. Civilköp

1.1 Civilköpets historia

Begreppet civilköp härstammar från 1905 års köplag. Lagen gällde alla slags köp men 
innehöll vissa skillnader i reglerna för vad som då kallades civila köp och handelsköp. 1

I 4 § 1905 års köplag stadgades att handelsköp var köp som var slutet mellan köpmän i 
och för deras rörelse. Köpmän definierades i 1905 års köplag på följande sätt; 

”Med köpman förstås i denna lag enhvar, som, enligt hvad särskilt finnes stadgat, är 
pliktig att föra handelsböcker.” 2

Civilköp innefattade köp mellan privatpersoner och mellan näringsidkare och 
privatperson, även det köp som senare kom att kallas konsumentköp.3

Lagen innehöll särskilda regler för handelsköp, men även de övriga reglerna kunde 
ibland upplevas rätt stränga för privatpersoner. Privatpersoner i allmänhet är nämligen 
inte lika noggranna och reagerar inte lika snabbt som affärsmän.4 Förklaringen till 
varför lagen skiljde på handelsköp och civila köp har diskuterats i doktrin. Det ansågs 
självklart att en lag som både omfattar affärsmässiga transaktioner och vardagslivets 
småavtal måste innehålla olika regler för handelsköp och civilköp, kraven på parterna 
nödgades vara högre vid handelsköp. Skyldigheten att iaktta exakta tider och att snabbt 
reklamera var större, dessutom kunde det finnas förpliktelser som var tekniskt mer 
krävande och mer ekonomiskt betydelsefulla vid handelsköp.5

Konsumentköp plockades år 1973 ut ur begreppet civilt köp och reglerades istället i en 
egen lag, konsumentköplagen (1973:877). I lagens allmänna motivering övervägde 
utredningen om inte även köp mellan privatpersoner borde omfattas av 
konsumentköplagen. En sådan lösning skulle bland annat ha inneburit att en större 
sektor av handeln med begagnade varor skulle ha fallit under lagen. Detta ansågs dock 
inte vara någon lämplig lösning. Konsumentskyddet ålade redan då en säljare särskilda 
skyldigheter och det gick inte att räkna med att en privat säljare ägnade den 
uppmärksamhet åt tvingande lagstiftning vid avtalets ingående, som konsumentskyddet 
krävde. Det ansågs inte heller föreligga något påtagligt behov av skyddsregler då båda 
parter är privatpersoner.6 För övrigt bedömdes det bli enklare att i köplagen ha regler 
anpassade för köp mellan näringsidkare och i konsumentköplagen regler anpassade för 
konsumentköp.7 Inget sägs om dessa regler i köplagen även anpassades efter det civila 
köpet.

                                                
1 T. Håstad, Den nya köprätten, 5: e uppl., sid 31
2 J. Hellner, Köprätt, 4: e uppl., sid 30
3 T. Håstad, Den nya köprätten, 5: e uppl., sid 31
4 J. Hellner, Köprätt, 4: e uppl., sid 14
5 A.a. s. 30
6 Prop. 1973: 138 s 434 f 
7 Prop. 1989/90:89 s 25 f
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1.2 Civilköp i 1990 års köplag

1990 års köplag tillämpas både på köp mellan privatpersoner och på köp mellan 
näringsidkare. Den nya köplagen gör ingen skillnad mellan handelsköp och civila köp. I 
propositionen talas det om att särreglerna om handelsköp borde tas bort och istället göra 
de nyanseringar som är nödvändiga inom ramen för de enskilda bestämmelserna.8 Vad 
som menades med nyanseringar är oklart, inga klara nyanseringar mellan handelsköp 
och civilköp går att finna i nuvarande köplag. Vissa av lagens paragrafer har däremot
getts en vag formulering så att de ska kunna tillämpas olika beroende på vilka som är 
avtalsparter.9 Om detta är svaret på vad som i propositionen åsyftades med nyanseringar 
är diskutabelt, tydligare nyanseringar än de vaga reglerna hade säkerligen kunnat 
framarbetas. Vi återkommer till detta senare i diskussionen. 

På en mängd punkter har lagen hämtat sitt innehåll från standardavtalsrätten, till 
exempel rörande köp av maskiner och annat industriellt gods. Dessa områden är bland 
annat tilläggsfrist vid dröjsmål, rätt för köparen att avhjälpa fel på säljarens bekostnad 
och skadeståndsskyldighetens omfattning. 10 Standardavtal är något som utvecklats utav 
och mellan branschorganisationer och dylikt och används sällan av privatpersoner 
eftersom avtalen normalt är anpassade efter näringsidkare som avtalsparter. Det är 
tveksamt ifall lagstiftaren även hade avtalsförhållandet privatperson – privatperson i 
åtanke vid formuleringen av dessa regler.

2. Hur reglerar köplagen civilköp?

2.1 Olika avtalsparter – samma regler

1905 års köplag gjorde åtskillnad på handelsköp och civilköp, där särskilda högre krav 
gällde för handelsköp. Dagens köplag reglerar köp mellan näringsidkare, mellan 
privatpersoner och mellan en säljande privatperson och en köpande näringsidkare. 
Lagtexten gör idag ingen skillnad på kraven beroende på vem som är avtalspart. Det blir 
därför upp till domstolarna att beakta partsförhållandet, och detta får de möjlighet till 
genom att lagen utformats med ”vaga” regler på de områden där lägre krav måste ställas 
på privatpersoner.11

Köplagen har utformats med FN-konventionen om internationella köp som förebild, 
ofta benämnd CISG12. Internationella köp har därför utgjort ett centralt riktmärke. Dessa 
köp är vanligtvis så kallade handelsköp13 varav många av köplagens regler aldrig blir 
aktuella för ett enkelt civilköp.14

                                                
8 Prop. 1988/89:76 sid 29
9 T. Håstad, Den nya köprätten, 5: e uppl., sid 32
10 A.a s. 34
11  De vaga reglerna återkommer vi till i kap 3.
12 United Nations Convention on Contracts för the International Sale of Goods
13  Benämningen kommer från distinktionen i 1905 års köplag.
14  J. Ramberg, Köplagen, uppl. 1:1, sid 139
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2.2 Lättnad på kraven på privatpersoner

I doktrin är det sparsamt skrivet om huruvida kraven på privatpersoner ska vara lättare
vid civilköp än vid handelsköp. Det är inte heller ett väldiskuterat ämne i praxis eller
förarbeten men det finns ändå tillfällen då detta berörts. 

I lagrådsremissen till nya köplagen talar statsrådet Freivalds om hur köplagen erbjuder 
en ”normallösning”. Köplagen är tänkt att gälla vid alla möjliga varianter av 
förhållanden och det är därför av vikt att reglerna är allmänt hållna. Många av reglerna 
bör snarare ses som riktlinjer särskilt med tanke på att det råder avtalsfrihet på området. 
Därmed anser lagrådet att utfyllnaden av reglerna bör ske genom avtalet. Det poängteras 
dock att även här gäller 36 § avtalslagen vid oskäliga avtalsvillkor.15 Freivalds påpekar 
också att flera remissinstanser vid utformningen av den nya köplagen påtalat att det bör 
övervägas att återigen integrera konsumentköplagen i den allmänna köplagen. Ett av 
skälen som talar starkt för detta är att det skulle bli enklare för säljare som handlar med 
både konsumenter och näringsidkare att få en överblick över vilka regler som gäller. Det 
skulle också underlätta de gränsdragningsproblem som ibland uppstår mellan den 
allmänna köplagen och konsumentköplagen. Statsrådet talar om skälen som 
beaktningsvärda i sig men menar att i slutändan är konsumentskyddet ändå det 
viktigaste och det är betydelsefullt att ha en lag som är lättöverskådlig för 
konsumenter.16 Hon diskuterar också kort kring det faktum att den gamla köplagen 
gjorde skillnad mellan handelsköp och ”andra köp”. Statsrådet anser att de tidigare 
stränga kraven vid exempelvis reklamation vid handelsköp, inte passar in i det moderna 
samhället. ”I likhet med arbetsgruppen menar jag att de gällande reglerna för 
handelsköp i vissa avseenden är alldeles för trubbiga”.17 Det är intressant att poängtera 
att lagrådet och Freivalds tycks se det hela ur perspektivet att de tidigare ”särreglerna” 
gällde för handelsköp och var i deras tycke i många fall alltför stränga. I motiven ses det 
alltså inte ur perspektivet att civilköp helt enkelt kanske behövde aningen mildare krav.

Även i praxis berörs ämnet flyktigt men lite vägledning tycks ändå stå att finna i vissa 
av HD:s avgöranden. NJA 2005 s.502 behandlar ett fall där det är frågan huruvida ett 
godtrosförvärv skett mellan två bilfirmor, tillika näringsidkare. Bilfirmorna har gjort en 
avsevärd mängd affärer tidigare och köparen kände sig därför inte nödgad att undersöka 
huruvida säljaren ägde rätten över bilen som såldes eller ej. HD nämner här i sina 
domskäl att i motiven till lagen om godtrosförvärv av lösöre ställs högre krav på en 
näringsidkare än på en privatperson. I motiven sägs följande: ”När förvärvaren är en 
privatperson som gör sitt förvärv i den reguljära handeln bör någon undersökningsplikt 
normalt inte åvila honom, om det inte kan anses föreligga särskild anledning till 
misstanke.”18 Särskild misstanke skulle till exempel anses föreligga om någon erbjuds 
köpa en tavla målad av en konstnär som nyligen uppmärksammats för att ha blivit utsatt 
för stöld. Detta uttalande rör ju visserligen konsumentköp men tordes gissningsvis 
ibland även kunna tillämpas vid civilköp. Däremot sägs i motiven att när det kommer 
till godtrosförvärv av egendom som ”erfarenhetsmässigt är känslig” så krävs ”särskild 
hög grad av aktsamhet”. Här används faktiskt civilköpet som exempel: ”Den som köper 
motorfordon av en privatperson anses för övrigt ha en långtgående plikt att undersöka 
om överlåtaren har rätt att förfoga över fordonet”.19 Det läggs alltså höga krav på 

                                                
15 Prop. 1988/89:76 sid 23
16 A.prop. s. 26
17 A.prop. s. 29
18 Prop. 1985/86:123 sid 22
19 A.prop. s. 21



5

köparen, oavsett han är privatperson eller ej, när det blir fråga om begagnade bilar eller 
annan ”känslig” egendom. 

Även i NJA 1993 s.429 talar HD om detta stränga aktsamhetskrav som gäller just vid 
köp av begagnad bil. HD menar att begagnade bilar tillhör den kategori av egendom 
som oftast säljs av obehöriga personer och därmed krävs ”långtgående åtgärder för att 
kontrollera säljarens behörighet”. Det poängteras även att detta krav gäller i ”särskilt 
hög grad” när säljaren är en privatperson och köparen inte känner honom närmare.20

3. De vaga reglerna

3.1 Undersökning före köpet

Köparens undersökning av varan regleras i 20 § köplagen;

”Köparen får inte såsom fel åberopa vad han måste antas ha känt till vid köpet.
   Har köparen före köpet undersökt varan eller utan godtagbar anledning underlåtit att 
följa säljarens uppmaning att undersöka den, får han inte såsom fel åberopa vad han 
borde ha märkt vid undersökningen, om inte säljaren har handlat i strid mot tro och 
heder.
   Andra stycket gäller även när köparen före köpet har fått tillfälle att undersöka prov 
på varan och felet gäller en egenskap som skulle framgå av provet.”

Då lagtexten hänvisar till att köparen måste antas ha känt till en omständighet så 
förutsätts en faktisk kunskap. Beviskravet är anpassat till vad som kan framgå av 
objektivt konstaterbara förhållanden, eftersom köparens subjektiva uppfattning av 
situationen är svår att bevisa.21 Denna formulering ger alltså en viss lättnad i 
beviskravet om köparens vetskap.22

Köparens undersökningsplikt varierar i omfattning beroende på omständigheterna i det 
enskilda fallet.23 Vid en undersökning innan köpet måste det avgöras vilken omsorg 
som kan krävas av en person i köparens ställning.24 En privatperson har ofta inte samma 
kunskap som en näringsidkare, och bör inte ha samma krav på sig. Högsta domstolen 
har vid fastighetsköp slagit fast att en okunnig köpare bör anlita sakkunnigt biträde.25

Detta kan betyda att sakkunnigt biträde även bör anlitas vid köp av lös egendom, men 
antagligen endast vid köp av dyrare varor då det annars inte skulle vara ekonomiskt 
försvarbart.

Av propositionen framgår att om säljaren påtalar en omständighet som utgör ett fel i 
varan, men köparen inte har tillräckliga fackkunskaper och inte rimligen kan antas inse 
vilken betydelse felet kan få, så förlorar inte köparen rätten att åberopa felreglerna.26

Detta betyder att ifall säljaren berättar för köparen vilka fel det är på varan så måste han 

                                                
20 Se kap 3.1.1.
21 J. Ramberg, Köplagen, uppl. 1:1, sid 292
22 Prop. 1988/89: 76 sid 94
23 A.prop. s. 93
24 T. Håstad, Den nya köprätten, 5: e uppl., sid 91
25 NJA 1975 s 545
26 Prop. 1988/89: 76 sid 93
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alltså även försäkra sig om att köparen har förstått innebörden av felen för att köparen 
inte ska kunna åberopa felreglerna. Detta verkar lite strängt mot en privat säljare. Denne
bör kunna låta bli att försäkra sig om köparens förståelse då det gäller vanliga och enkla 
fel, som en normalkunnig person borde förstå innebörden utav. Är den privata köparen 
inte normalkunnig bör det kanske ligga på hans egen risk att han inte förstår vad ett fel
egentligen betyder, han har ju alltid möjligheten till att anlita en mer sakkunnig person.

Såvida det inte följer av avtal, handelsbruk eller sedvänja är inte köparen skyldig att på 
eget initiativ genomföra en undersökning av varan före köpet. Inte ens om det kan ske 
utan större besvär.27 Det kan dock ligga i köparens eget intresse att genomföra en 
undersökning, särskilt om varan köps i befintligt skick.28 Ifall köparen inte företar en 
undersökning och det senare konstateras att ett fel hade kunnat upptäckas vid en sådan 
kan nämligen köparen förlora rätten att påtala felet. Saknar köparen möjligheten att 
själv genomföra undersökningen bör han gardera sig genom att anlita en utomstående.29

Om köparen trots säljarens uppmaning underlåter att undersöka varan, kan detta inverka 
på rätten han har att göra påföljder gällande vid fel. En uppmaning från säljaren att 
köparen ska undersöka varan kan lämnas indirekt, till exempel genom att varan vid 
förhandlingarna förevisats eller hållits tillgänglig för undersökning.30 Detta borde 
förtydligas i lagtexten, så att en privat säljare vet om han verkligen lämnat någon 
uppmaning och så att den privata köparen inte behöver tveka. Om undersökningen 
skulle bli alltför kostsam eller besvärlig att utföra, kan det utgöra en godtagbar 
anledning för att underlåta undersökning trots säljarens uppmaning.31 Detta kan vara 
fallet om varan finns på annan ort.32 I sådana fall blir alltså endast en undersökning efter 
avlämnandet aktuell. Detta hindrar dock inte att köparen kanske bör anlita någon annan 
att genomföra undersökningen på den ort där varan befinner sig. Kostnaden för 
undersökningen och typen av vara avgör om detta kan vara rimligt.33

Om säljaren lämnar uppgift eller utfästelse i något visst hänseende kan köparen befrias 
från att undersöka varan i de hänseenden uppgifterna avser.34 I NJA 1996 s 598 hade 
förvärvaren i ett bytesavtal av en husbil inte märkt vid undersökningen att husbilen hade 
betydande fuktskador. Han hade besiktigat husbilen vid två tillfällen, dock ej särskilt 
ingående eller med hjälp av någon fackman. Förvärvarens hustru hade känt en 
mögellukt i husbilen och frågat överlåtaren vad det berodde på. Att hon kände 
mögellukt hade i och för sig kunnat föranleda en noggrannare undersökning, men på 
grund utav överlåtarens lugnande förklaring att lukten berodde på hur husbilen hade 
förvarats under vintern, ansåg HD att förvärvaren inte förlorat sin rätt att göra felet 
gällande. 

Om säljaren förfarit i strid mot tro och heder, kan köparen ändå åberopa ett fel som han 
egentligen borde ha märkt vid undersökningen av varan.35

Vid köp av begagnade varor bör köparen vara extra noggrann vid sin undersökning. 
Den som köpt en begagnad vara i befintligt skick har i normala fall ingen rätt att göra 

                                                
27 Prop. 1988/89: 76 sid 94
28 J. Ramberg, Köplagen, uppl. 1:1, sid 293
29 A.a. s. 294
30 Prop. 1988/89: 76 sid 94
31 A.prop. s. 94
32 T. Håstad, Den nya köprätten, 5: e uppl., sid 90
33 J. Ramberg, Köplagen, uppl. 1:1, sid 294 f
34 Prop. 1988/89: 76 sid 94
35 A.prop. s. 94
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påföljder gällande om varan ej motsvarar hans förhoppningar, därför måste han 
undersöka varan för att inte riskera att bli besviken.36 Detta kan beskrivas med den 
latinska frasen ”caveat emptor”, köparen må akta sig.

Ifall varan vid köpet har en synlig dålig egenskap kan ibland den slutsatsen dras att fler 
dåliga egenskaper finns eller kommer att utvecklas. Om den synbara risken förverkligas 
och fel uppstår, kan köparen enligt 20 § 2 st köplagen ha förlorat sin rätt att påtala detta 
fel.37 En situation som kan utgöra ett exempel är då en häst vid köpet har ett varigt sår 
från kastrering, köparen borde då rimligtvis förstå att hästen en månad senare möjligen 
kommer att dö i bukhinneinflammation.38 Det bör dock vara tämligen hög grad av 
sannolikhet att felet ska utvecklas för att köparen ska ha förlorat sin rätt att påtala 
felet.39

Om köparen iakttar vissa omständigheter relaterade till ett fel, men uppenbarligen inte 
förstår sambandet dem emellan kan säljaren senare få ansvara för felet. Köparen kanske 
inte förstår att ett missljud vid provkörning av en bil eller båt innebär att växellådan 
eller propelleraxeln måste bytas ut.40 Detsamma gäller då säljaren påtalar en 
omständighet som utgör ett fel i varan, men köparen inte har tillräckliga fackkunskaper 
och inte rimligen kan antas inse vilken betydelse felet kan få.41 Näringsidkare som 
handlar inom sin egen bransch kan ofta förutsätta att dess motpart som är inom samma 
bransch besitter nödvändig kunskap. Vid civilköp blir det svårare för säljaren att veta 
exakt vilken kunskap köparen besitter, särskilt då de båda parterna aldrig handlat med 
varandra förut.  Detta kan hänföras till frågan om vilken kunskap köparen besitter då 
han undersöker varan.

Då köparen av någon anledning inte undersökt varan före köpet blir undersökningen 
efter köpet/avlämnandet viktigare.42 Köparen får nämligen inte åberopa att varan är 
felaktig om han inte lämnar säljaren meddelande om felet inom skälig tid efter det han 
märkt eller bort märka felet.43 44

3.1.1. Kontroll av ägarkedja

Genom lag (1986: 796) om godtrosförvärv av lösöre och genom ändring i lagen den 1 
januari 1999 skärptes kraven på en köpare som vill göra gällande godtrosförvärv. Det är 
köparen som måste visa att omständigheterna kring köpet var sådana att han inte borde 
ha misstänkt överlåtarens bristande förfoganderätt.45 Att kontrollera tidigare överlåtelser 
och registreringar är ett sätt att försäkra sig om att säljaren verkligen äger varan. Detta 
aktsamhetskrav ställs högre på näringsidkare än på privatpersoner. Kravet ställs väldigt 
högt vid köp av bil eftersom det är så enkelt att kontrollera ägarkedjan på grund av 
bilarnas registreringstvång. 

                                                
36 J. Hellner, Köprätt, 4: e uppl., sid 170
37 T. Håstad, Den nya köprätten, 5: e uppl., sid 91
38 NJA 1903 s 234
39 T. Håstad, Den nya köprätten, 5: e uppl., sid 91

40 J. Ramberg, Köplagen, uppl. 1:1, sid 292 f
41 Prop. 1988/89: 76 sid 93
42 Se kap 3.4.1. undersökning av varan efter avlämnandet
43 Se 32 § 1 st köplagen
44  Se kap 3.4 reklamation
45 Prop. 2002/03:17 sid 131
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En näringsidkare har en långtgående plikt att undersöka överlåtarens förfoganderätt. 
Förutom att kontrollera överlåtarens äganderätt i bilregistret måste även dennes 
förvärvshandling granskas eller tidigare ägare kontaktas. Omständigheterna i det 
enskilda fallet kan utsträcka undersökningsplikten till att gälla kontroll ännu längre bak 
i ägarkedjan. Omständigheter som kan påkalla en noggrannare kontroll är om bilen bytt 
ägare flera gånger under en kort tid, eller om priset är väldigt lågt i relation till bilens 
värde.46 Även om aktsamhetskravet ställs lägre på privatpersoner så krävs tämligen 
långtgående undersökningsåtgärder för att kontrollera säljarens behörighet. Det beror på 
att, i de fall säljaren varit obehörig, det erfarenhetsmässigt oftast varit tal om försäljning 
av just begagnade bilar. När säljaren är en privatperson vilken köparen saknar 
kännedom om blir detta särskilt aktuellt. Ett av säljaren uppvisat kvitto på föregående 
överlåtelse är inte tillräckligt.47 Det krävs åtminstone ett samtal till bilregistret, och om 
misstanke då väcks, ytterligare kontroll. 

Det registreringstvång som gäller för bilar har ingen motsvarighet vad gäller till 
exempel båtar, varav kontrollmöjligheterna vid köp av sådant gods kraftigt begränsas. I 
dessa fall är det endast omständigheterna runt köpet som kan avgöra om köparen har 
varit i god tro. Om omständigheterna inte ger köparen anledning till annan uppfattning 
än att säljaren är rätt ägare får köparen anses ha varit i god tro.48

Även om en köpare är i god tro enligt 2 § godtrosförvärvslagen kan han förlora rätten 
till egendomen enligt 3 § godtrosförvärvslagen. Detta gäller om den rättmätige ägaren 
frånhänts egendomen genom något av de tillgreppsbrott som återfinns i brottsbalkens 8 
kapitel. Den ursprunglige ägaren som bestulits på egendomen har då nämligen rätt att få 
tillbaka den utan lösen.49 Om ägaren har lämnat ifrån sig egendomen av fri vilja, detta 
oavsett om medgivandet skulle visa sig vara civilrättsligt ogiltigt på grund av svek eller 
ocker, gäller inte denna bestämmelse.50 Ägaren har att återkräva egendomen inom 6 
månader från det att han fick eller måste antas ha fått kännedom om innehavet. 
Underlåter han detta kan den nye ägaren göra ett godtrosförvärv enligt 2 § 
godtrosförvärvslagen. Det är upp till förvärvaren att bevisa att ägaren måste antas ha 
känt till förvärvet mer än sex månader.51

Det är först efter 10 år som en godtroende köpare verkligen förvärvat egendom som 
ursprungligen varit stöldgods. Detta sker genom hävd enligt 4 § godtrosförvärvslagen. 
Det behöver inte vara samma förvärvare som innehaft egendomen under dessa 10 år. 
Om flera förvärvare efter varandra varit i god tro får den senaste förvärvaren äganderätt 
till egendomen när förvärvarnas sammanlagda innehavstid uppgår till 10 år. Den 
ursprunglige ägaren som bestulits på egendomen har dock fortfarande rätt att återfå 
egendomen, men då mot lösen enligt 5 § godtrosförvärvslagen.52 Frågan kan ställas vad 
reglerna om hävd egentligen har för betydelse då den rättmätige ägaren ändå kan få 
tillbaka egendomen genom lösen. Den godtroende förvärvaren har då egentligen inget 
större skydd vid hävd än vad han hade redan vid tillämpningen av 2, 3 §§ 
godtrosförvärvslagen. Han får ersättning genom lösensumman men han blir ju ändå av 
med godset.

                                                
46 Se NJA 2006 s 45
47 Se NJA 1993 s 429
48 Se NJA 1998 s 243
49 Prop. 2002/03:17 sid 135
50 A.prop. s. 128
51 A.prop. s. 36 ff
52 A.prop. s. 
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3.2 Felreglerna

Inledningsvis bör det tydliggöras vad som egentligen menas med ”fel”, detta för att göra 
den kommande framställningen så tydlig som möjligt. En första särskiljning bör göras 
mellan ”fel” och ”brist” i vara där fel syftar till kvalitativt fel och brist till ett 
kvantitativt fel. Helt enkelt är ”brist” då säljaren levererat fel mängd av en vara och 
”fel” syftar till då varan inte fyller de kvalitativa krav som köparen med fog kunnat 
förutsätta.53 Ofta lyder dock de två typerna under samma lagregler. 54

Vidare brukar det skiljas mellan tre olika typer av fel nämligen rådighetsfel, rättsliga fel
och faktiska fel. Vid rådighetsfel är det egentligen inte fel på varan i sig men den kan 
visa sig obrukbar till följd av att en myndighet förbjudit viss användning av varan. Till 
exempel om köparen förvärvar en affärsrörelse som sedan visar sig sakna tillstånd från 
myndighet att bedriva försäljning.55 Rättsliga fel förekommer då den sålda varan är 
belastad med annans äganderätt, panträtt etc. Detta är något som en privat köpare måste 
undersöka innan köpet. Köplagen hanterar dock främst det vi kallar faktiska fel vilket 
innebär att det är varans fysiska skick det är fel på.56 Enkelt beskrivet så håller inte 
varan den kvalitet som utlovats, tjuren som köptes för avel är steril eller en maskin 
inköpt i produktionssyfte producerar inte så många enheter per timme som utlovats.

Den första frågan som bör ställas när faktiska fel görs gällande är vilken kvalitet 
köparen hade rätt att kräva. Eftersom köplagen är dispositiv är självfallet första steget 
att se till avtalet. Men då inget avtalats finns lagregler till hjälp för att avgöra vad 
köparen faktiskt kunnat förvänta sig. En privat köpare kan ha andra förväntningar än en 
köpare som är näringsidkare, kanske på grund av brist på specialkunskap om den 
aktuella varan. Här kan det vara bra att känna till skillnaden mellan konkreta och 
abstrakta fel där konkreta fel avser fel som finns i just det specifika partsförhållandet. 
Abstrakta fel är mer allmänt hållna, en köpare kan till exempel göra fel gällande om 
varan inte håller den standard köpare rent generellt kan förvänta sig.57

I 17 § köplagen stadgas vad som är att räkna som fel på vara:

”Varan skall i fråga om art, mängd, kvalitet, andra egenskaper och förpackning      
stämma överens med vad som följer av avtalet.
   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 varan var avsedd att användas, 

om säljaren vid köpet måste ha insett detta särskilda ändamål och köparen har 
haft rimlig anledning att förlita sig på säljarens sakkunskap och bedömning.

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

4. vara förpackad på vanligt eller annars försvarligt sätt, om förpackningen behövs 
för att bevara eller skydda varan.

Om varan avviker från vad som föreskrivits i första eller andra stycket eller i något 
annat avseende avviker från vad köparen med fog kunnat förutsätta är varan att anse 
som felaktig.”

                                                
53 T. Håstad, Den nya köprätten, 5: e uppl., sid 73
54 Se exempelvis 17 § köplagen
55 Se NJA 1991 s 808
56 T. Håstad, Den nya köprätten, 5: e uppl., sid 73
57 A.a. s. 74
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Avviker varan från vad som stadgas i detta lagrum är varan, enligt tredje stycket, 
behäftad med fel. Det är av hög vikt att här lägga märke till att lagstiftaren inte fäster 
någon vikt vid huruvida säljaren kände till eller bort känna till detta fel. Detta är inte 
relevant vid ett fastställande om ett fel föreligger men det har dock betydelse när det 
kommer till frågan om säljarens skadeståndsansvar.58 Om det har avtalats om att varan 
till viss del tillåtits vara i sämre skick än ”normalt” så kan köparen inte göra fel 
gällande.59

När det gäller så kallad detaljbindning av utförandet, alltså beställning av 
specialproducerade varor där köparen specifikt sagt till om hur varan skall tillverkas, 
vilka material som ska användas o.s.v., så går en del av funktionsansvaret över på 
köparen. Detta ter sig rätt självklart vid beaktande av att sådana krav naturligt kan ha en 
hämmande effekt på varans funktion. Vid ett så kallat ”renodlat funktionsansvar” så har 
köparen däremot lagt över hela ansvaret på själva utförandet av produkten till säljaren 
och detaljredovisar enbart vad produkten ska ”klara av.”60 Detta blir dock främst 
aktuellt vid handelsköp och konsumentköp.

I 17 § 2 st köplagen stadgas de krav som ställs på varan i de fall att avtal om detsamma
ej har tecknats. Varan skall enligt första punkten vara ägnad för det ändamål som varor 
av samma slag i allmänhet används. Detta betyder helt sonika att varan skall ha en 
allmän funktionsduglighet, med andra ord, en bil ska duga till att transportera sina 
passagerare och last från punkt A till punkt B. Poängteras bör att säljaren svarar för fel i 
den allmänna funktionsdugligheten även då han varit i god tro om detsamma.61 För en 
privat säljare kan detta verka lite strängt. Men i jämförelse med köparens förlust ifall 
säljaren inte hade behövt svara för felet så ter sig detta rimligt.

Tredje stycket innehåller något av en generell huvudregel nämligen att varan är behäftad 
med fel om den avviker från vad köparen med fog kunnat förutsätta.62 Lagrådet föreslog 
ordvalet ”i något annat avseende” av anledningen att första och andra stycket inte skulle 
kunna tolkas e´ contrario vilket alltså innebär att de inte nödvändigtvis syftar till några
andra fel än de som åsyftas i andra stycket.63 Det är också ett sätt från lagstiftarens sida 
att visa på att det som föreskrivs i första och andra stycket ingalunda är en komplett 
beskrivning av vad som kan räknas som fel på vara.64 Inte heller huvudregeln i tredje 
stycket kräver att säljaren känt till eller bort känna till att varan avvek från vad köparen 
med fog kunnat förutsätta.65 Detta lagrum torde inte ställa till med några större 
bekymmer vid civilköp. Det är en regel för att fastställa när fel föreligger. Möjligtvis 
skulle huvudregeln i tredje stycket kunna ifrågasättas vad gäller att säljaren inte ens 
behövt känna till att varan avvek från vad köparen med fog kunnat förutsätta. Ett alltför 
långtgående ansvar för en säljande privatperson torde inte vara motiverat.

                                                
58 T. Håstad, Den nya köprätten, 5: e uppl., sid  75
59 NJA 1952 s 352
60 T. Håstad, Den nya köprätten, 5: e uppl., sid 76
61 NJA 1997 s 290 
62 T. Håstad, Den nya köprätten, 5: e uppl., sid 79
63 Prop. 1988/89:76 sid 227
64 A. prop. s. 87
65 T. Håstad, Den nya köprätten, 5: e uppl., sid 79
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3.2.1. Ansvar för uppgifter

18 § köplagen reglerar säljarens ansvar för uppgifter och lyder;

”Fel föreligger även om varan inte överensstämmer med sådana uppgifter om varans 
egenskaper eller användning som säljaren har lämnat vid marknadsföringen av varan 
eller annars före köpet och som kan antas ha inverkat på köpet. 
   Varan skall vidare anses felaktig, om den inte överensstämmer med sådana uppgifter 
om dess egenskaper eller användning som någon annan än säljaren, i tidigare säljled 
eller för säljarens räkning, före köpet har lämnat vid marknadsföringen av varan och 
som kan antas ha inverkat på köpet. Varan skall dock inte anses felaktig, om säljaren 
varken kände till eller borde ha känt till uppgifterna. 
  Första och andra stycket gäller inte, om uppgifterna rättats i tid på ett tydligt sätt.” 

Här görs klart att varan är att se som behäftad med fel om säljaren, före köpet, har 
lämnat oriktiga uppgifter om varan som anses ha påverkat köparens beslut att köpa 
varan. Det krävs inte att säljaren tagit juridiskt ansvar för sina lämnade uppgifter, hade 
han gjort det så hade det räknats som ett avtalsvillkor och han hade blivit bunden hur 
som helst. Är säljarens information oriktig eller riktig men vilseledande så anses varan 
felaktig. Det är irrelevant om säljaren känt till eller borde ha känt till att informationen 
var oriktig.66 Vad säljaren kan göra för att gå fri från ansvar är att före köpet upplysa 
köparen om att han inte tar ansvar för sanningshalten i informationen. Då kan ju 
informationen följaktligen knappast ha ansetts haft någon inverkan på köparens beslut 
att köpa varan. Ett sådant uttalande från säljaren bör dock väcka viss misstanke hos 
köparen. 

Formuleringen ”annars före köpet” har inte fått någon specifik förklaring i motiven
vilket efter ett avgörande av HD lett till diskussion i doktrin. I NJA 1991 s. 808 var det 
fråga om en försäljning av en affärsrörelse som sålde glass och konfektyr där köparna, 
två veckor innan avtal om överlåtelse skrevs, frågade försäljarna om tillstånd för 
verksamheten fanns. De fick ett jakande svar. I domen uttalade HD följande: ”Med 
hänsyn till att svaret lämnades innan parterna ingått i verkliga avtalsförhandlingar kan 
emellertid svaret inte anses innebära en utfästelse.” Håstad kommenterar HD: s
uttalande: ”Vid läsningen av 1991 års fall blir jag emellertid förvånad över att det andra 
besöket 14 dagar före kontraktets undertecknande ej ansågs ingå i det händelseförlopp 
som var av betydelse i fråga om uppgiftsansvar. Borde inte säljarna ha erinrat sig frågan 
och begripit varför köparen ej upprepade den, när kontraktet skrevs... Orsaksrekvisitet 
kan antas ha inverkat på köpet är inte avsett att användas som en avgränsning till 
säljarens förmån, så att han skulle gå fri från ansvar för uppgifter som han inte bort 
begripa att de kunde påverka köparen.” Håstad menar att istället ska det ses som en 
form av ”bevislättnad” för köparen då det kan vara svårt för denne att styrka vilken 
information som faktiskt inverkade vid beslutet av köpet.67 Här delar vi Håstads 
uppfattning om rekvisitet. Det torde bli extra viktigt med en bevislättnad för den privata 
köparen då en bristande erfarenhet av avtalsslutande kan göra det ännu svårare att 
bevisa vad säljaren utfäst. Någon lättnad på säljarens ansvar för uppgifternas riktighet 
torde dock inte vara påkallad. Utfästelser om varan skall oavsett avtalsparter alltid vara 
välgrundade och är de inte det skall detta tydliggöras.

                                                
66 T. Håstad, Den nya köprätten, 5: e uppl., sid 81
67 A.a. s. 83
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I 18 § 3 st köplagen frias säljaren från ansvar om han rättat den felaktiga uppgiften på 
ett tydligt sätt. Denna formulering kan uppfattas som snäv men enligt motiven innefattar 
den också det scenario där säljaren avsäger sig ansvaret för sanningshalten i de 
uppgifter han lämnar.68

3.3 Befintligt skick

Eftersom köplagen är dispositiv kan säljaren avtala sig bort från den. Ett generellt 
förbehåll att inte ansvara för varans skick eller att varan säljs i befintligt skick är därför 
giltigt.69 I propositionen sägs att dylika förbehåll även i fortsättningen bör tillerkännas 
verkan, 19 § köplagen finns för att ange vilken friskrivning ett sådant förbehåll 
medför.70 Villkoret att varan säljs i befintligt skick är vanligt förekommande vid 
försäljning av begagnat gods, det kanske till och med hör till ovanligheterna att en 
begagnad vara säljs utan detta villkor.71 Vid försäljning av nytt gods kan friskrivningen 
förekomma om varan legat länge i lager och möjligtvis försämrats utan säljarens 
faktiska vetskap. Det har dock ansetts lämpligt att friskrivningsklausuler skall kunna 
åsidosättas eller begränsas på ett effektivt och öppet sätt. 

36 § avtalslagen kan jämka eller åsidosätta dessa klausuler om de anses oskäliga. Vid 
bedömningen av om en klausul är oskälig skall särskild hänsyn tas till part som intar en 
underlägsen ställning i avtalsförhållandet.72 Högsta domstolen har då det gäller 
avtalsförhållanden mellan näringsidkare varit mindre benägen att åsidosätta 
friskrivningsklausuler. Detta på grund av att de flesta av dessa friskrivningsklausuler 
återfinns i standardavtal, vilka föregås av förhandlingar mellan partsorganisationer och 
kan sägas vara uttryck för en medveten riskfördelning mellan parterna.73

En generell friskrivning underskattas lätt av köparen eftersom den är svår att överblicka. 
Att varan säljs i befintligt skick uppfattas av många köpare som så, att de inte kan kräva 
någon kvalité alls och att säljaren genom en sådan klausul undgår allt ansvar för varan. 
Detta stämmer dock inte, trots den allmänna friskrivningen har säljaren ett ansvar för 
oriktiga uppgifter och för underlåtenheten att lämna uppgift. Säljaren har dessutom ett 
ansvar för att kvalitén står i relation till priset.74

Befintligt skick behandlas i 19 § köplagen som lyder:

””Även om varan har sålts i "befintligt skick" eller med ett liknande allmänt förbehåll 
skall den anses felaktig, om
1. varan inte överensstämmer med sådana uppgifter om dess egenskaper eller 
användning som säljaren har lämnat före köpet och som kan antas ha inverkat på köpet,
2. säljaren före köpet har underlåtit att upplysa köparen om ett sådant väsentligt 
förhållande rörande varans egenskaper eller användning som han måste antas 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

                                                
68 Prop. 1988/89:76 sid 88
69 T. Håstad, Den nya köprätten, 5: e uppl., sid 85
70 Prop 1988/89:76 sid 91
71 J. Ramberg, Köplagen, uppl. 1:1, sid 282
72 J. Ramberg, Köplagen, uppl. 1:1, sid 154
73 A. Adlercreutz, Avtalsrätt I, 12: e uppl., sid 303
74 J. Hellner, Speciell avtalsrätt II, kontraktsrätt 2 häftet, 3: e uppl., sid 118
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3. varan är i väsentligt sämre skick än köparen med hänsyn till varans pris och övriga 
omständigheter med fog har kunnat förutsätta.
   När en begagnad vara har sålts på auktion, anses den såld "i befintligt skick". Vid 
tillämpning av första stycket 3 skall hänsyn i så fall tas till utropspriset.””

Andra ”liknande allmänna förbehåll” som bestämmelsen även gäller kan till exempel 
vara förbehåll som avskär köparen från möjligheten att göra vissa påföljder gällande 
mot säljaren.75

Har säljaren före köpet lämnat uppgift om varans egenskaper eller användning och 
dessa inverkar på köpet, kan varan anses felaktig enligt 19 § 1st p 1 köplagen om den ej 
överensstämmer med dessa uppgifter. Är säljaren osäker på en uppgift som han lämnat 
kan han inte freda sig genom att ställa ett sådant allmänt förbehåll som att varan säljs i 
befintligt skick. För att ett förbehåll ska beaktas måste det vara konkret till sitt innehåll 
och tydligt ange vilka uppgifter som förbehållet avser. Säljaren kan dock enligt 18 § 3st 
köplagen tydligt frånsäga sig ansvar för uppgiftens riktighet och därmed undgå 
felansvaret.76 Uttryckliga garantier och särskilda uppgifter rörande varan kan inte ”köras 
över” med en klausul om att varan säljs i befintligt skick.77 Det anses vara en 
hävdvunnen princip att en avtalspart genom friskrivning inte kan undgå ansvar för en 
utfästelse. 78

Säljaren ansvarar enligt 19 § 1st p 3 då varan är i ”väsentligt sämre skick än vad 
köparen med hänsyn till varans pris och övriga omständigheter med fog kunnat 
förutsätta”.  Detta ska bedömas objektivt och ger köparen en rätt att kräva en viss 
miniminivå på varan.79 Om varan har ett högt pris förutsätter köparen en högre kvalité 
och klausulen om befintligt skick får för säljarens del mindre effekt.80

Bestämmelsen i 19 § köplagen blir endast tillämplig då ett förbehåll faktiskt gjorts, 
annars tillämpas de allmänna felreglerna.81Skillnaden blir sammanfattningsvis den, att 
när ingen friskrivning förekommer så blir varan felaktig redan när den avviker från 
köparens befogade förutsättningar. Förekommer däremot en friskrivning så krävs det 
dessutom att väsentlighetsrekvisitet ska vara uppfyllt. Själva förekomsten av en klausul 
om befintligt skick bör kanske leda till eftertanke och dämpa köparens förväntningar en 
smula.82

3.3.1. Säljarens lämnade uppgifter och upplysningsplikt

De uppgifter som säljaren lämnar innan köpet som rör varan berörs i 19 § 1st p 2. De 
konkreta uppgifter som säljaren lämnar avgör vilka anspråk köparen med fog kan ställa 
på varan, den generella bestämmelsen att varan säljs i befintligt skick får stå tillbaka för 
dessa uppgifter. En förutsättning är dock att uppgifterna kan antas ha inverkat på 
köpet.83

                                                
75 J. Ramberg, Köplagen, uppl. 1:1, sid 282
76 Prop. 1988/89:76 sid 91 f
77 J. Hellner, Speciell avtalsrätt II, kontraktsrätt 2 häftet, 3: e uppl., sid 118
78 B. Lehrberg, Avtalstolkning, 4: e uppl., sid 151 f
79 Prop. 1988/89: 76 sid 93
80 T. Håstad, Den nya köprätten, 5: e uppl., sid 88
81 Prop 1988/89:76 sid 91
82 T. Håstad, Den nya köprätten, 5: e uppl., sid 87 f
83 J. Ramberg, Köplagen, uppl. 1:1, sid 284
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Säljaren har dessutom en upplysningsplikt lagstadgad i 19 § 1st p 2, denna får säljaren 
finna sig i om han vill använda sig utav en friskrivning som befintligt skick.84 Om 
säljaren underlåter att upplysa köparen om ett väsentligt förhållande rörande varans 
egenskaper eller användning som han känner till och som köparen med fog räknar med 
att bli upplyst om, ansvarar han, under förutsättning att det kan antas att underlåtenheten 
inverkat på köpet.85 Säljaren behöver inte ha haft någon särskild avsikt med sin 
underlåtenhet att lämna köparen upplysningar om varan.86

Vad är då ett väsentligt förhållande rörande varans egenskaper eller användning? Med 
ordet väsentligt markeras att mindre fel och brister i varan inte behöver upplysas om. 
Vid köp av begagnade varor bör köparen hur som helst vara beredd att acceptera att 
varan inte i alla hänseenden är så som han skulle önska.87 Brister i utseende/finish kan i 
regel ej göras gällande eftersom det ej ses som ett väsentligt fel.88 Dessutom bör brister i 
utseendet vara enkla för köparen att upptäcka själv vid en undersökning.

Säljaren måste dessutom antas ha känt till det väsentliga förhållandet. Det räcker inte 
med att säljaren bort känna till förhållandet, han måste ha vetat att varans brister var 
relevanta.89 Detta innebär inte att säljaren måste göra en egen undersökning av varan 
innan han säljer den. Om förhållandena däremot är sådana att säljaren inte kan undgå att 
lägga märke till ett fel på varan så drabbas han av upplysningsplikten fastän han inte i 
subjektiv mening faktiskt känt till felet.90 Köparen kan dock få problem med att bevisa 
detta, därför ges en viss lättnad i köparens beviskrav genom orden ”måste antas”.91 Vet 
köparen om att säljaren endast ägt varan en kort tid eller haft för avseende att sälja 
denna vidare direkt och därmed knappast hunnit undersöka eller använda varan, kan 
köparen inte med fog räkna med att bli upplyst om något av säljaren.92 Säljaren bör
också upplysa om förhållanden som kan antas ha betydelse för köparen men som inte 
kan uppdagas vid en normal undersökning eller som köparen i övrigt inte har anledning 
att själv vara uppmärksam på.93

Vad kan då en köpare med fog räkna med att bli upplyst om? För det första kan köparen 
inte klaga på varans fel om han borde ha upptäckt dem vid undersökningen av varan.94

För det andra så kan inte köparen räkna med att bli upplyst om alla väsentliga 
förhållanden som säljaren måste anses känna till, det skulle leda till att rekvisitet i punkt 
2 blir värdelöst. Att varan säljs i befintligt skick bör dämpa köparens förväntningar och 
han kan inte med fog räkna med att bli upplyst om allt. Upplysningsplikten gäller
nämligen endast då upplysningen rör sådant förhållande som kan antas inverka på 
köpet.95 Om köparen med hänsyn till köpets förmånliga villkor skulle ha köpt varan 
fastän han vetat om ett väsentligt förhållande som säljaren i och för sig borde ha upplyst 
honom om, kan detta förhållande inte anses inverka på köpet.96

                                                
84 Prop. 1988/89: 76 sid 92
85 T. Håstad, Den nya köprätten, 5: e uppl., sid 86f
86 J. Ramberg, Köplagen, uppl. 1:1, sid 285
87 A.a. s. 285
88 T. Håstad, Den nya köprätten, 5: e uppl., sid 87
89 Prop. 1988/89:76 sid 92
90 J. Ramberg, Köplagen, uppl. 1:1, sid 285
91 T. Håstad, Den nya köprätten, 5: e uppl., sid 87
92 J. Ramberg, Köplagen, uppl. 1:1, sid 287
93 Prop. 1988/89:76 sid 92
94 A.prop. s. 92, se även 20 § köplagen
95 T. Håstad, Den nya köprätten, 5: e uppl., sid 87
96 J. Ramberg, Köplagen, uppl. 1:1, sid 287
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3.3.2. Vad köparen med fog kan förutsätta

19 § 1st p 3 köplagen stadgar att varan är felaktig om den är i väsentligt sämre skick än 
vad köparen med hänsyn till pris och övriga omständigheter med fog har kunnat 
förutsätta. Enligt propositionen skall detta gälla endast då varans skick står i uppenbart 
missförhållande till varans pris och övriga omständigheter.97 Ett uppenbart 
missförhållande bör vara då till exempel en bil är så pass risig med hänsyn till sitt pris 
att i princip vem som helst skulle reagera. Då en vara säljs i befintligt skick måste 
köparen utgå ifrån att säljaren avsett att kraftigt inskränka felansvaret. Utrymmet för att 
beakta köparens förväntningar blir därför begränsat. I NJA 1998 s 792 ansåg HD att 
förekomsten av kackerlackor i en bostadsrätt hade inneburit att den var i väsentligt 
sämre skick än vad köparna med fog kunnat förutsätta. Hänsyn togs till bostadsrättens 
pris och övriga omständigheter såsom köpets art med mera. Det ansågs inte heller att 
köparna borde ha upptäckt ohyran vid undersökningen, så trots förbehållet att 
bostadsrätten såldes i befintligt skick befanns den av HD vara felaktig. En köpare kan 
alltså med fog förutsätta att en bostad skall vara fri från ohyra, dock är detta ett speciellt 
köp eftersom det ligger så nära fastighetsköp och därmed även jordabalkens regler.

Lagtexten hänvisar även till övriga omständigheter, vilket kan få den betydelsen att 
mindre hänsyn tas till köparens befogade förutsättningar. Om köpet är så pass 
spekulativt att betydelsen av att varan efter köpet visar sig ha dolda fel motverkas, 
minskas utrymmet för köparens befogade förutsättningar 98 Handel med begagnade 
varor kan exempelvis ses som en spekulativ marknad, särskilt om varorna har ett högt 
värde. 19 § 1st p 3 köplagen bör endast i undantagsfall komma att tillämpas på 
kommersiella köp avseende höga värden.99

I propositionen sägs att denna fråga skall bedömas objektivt.100 En objektiv bedömning 
innebär i detta fall att en köpare endast med fog kan förutsätta vad vilken annan köpare 
som helst skulle kunna förutsätta i samma situation. 

3.3.3. Svek i förhållande till befintligt skick

Svek regleras i 30 § avtalslagen som lyder:

”Där den, gent emot vilken en rättshandling företagits, framkallat densamma genom 
svikligt förledande eller ock insett eller bort inse, att den, som företog rättshandlingen, 
blivit svikligen förledd därtill av annan, vare rättshandlingen icke gällande mot den 
förledde.
   Har den, gentemot vilken rättshandlingen företogs, svikligen uppgivit eller förtegat 
omständigheter, som kunna antagas vara av betydelse för rättshandlingen, skall han 
anses hava därigenom framkallat densamma, såframt det ej visas, att det svikliga 
förfarandet icke inverkat å rättshandlingen.”

Svek anses föreligga då säljaren avsett att svikligen förleda köparen, detta svikliga 
förledande skall även ha framkallat rättshandlingen. Ett sådant förledande innebär ofta 
en psykisk påverkan på en köpares motiv till köpet. Det är dock svårt att fastställa och 

                                                
97 Prop. 1988/89:76 sid 93
98 J. Ramberg, Köplagen, uppl. 1:1, sid 287 f 
99 J. Ramberg, Köplagen, uppl. 1:1, sid 288
100 Prop. 1988/89:76 sid 93
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bevisa vad som drivit köparen att handla. 30 § avtalslagen uppställer inget egentligt 
krav på vinningssyfte hos gärningsmannen, inte heller att det ska föreligga någon skada 
hos den vilseledde. Däremot måste rättshandlingen i allmänhet framstå som ofördelaktig 
för den som företar den.101

Vilseledandet kan bestå i förtigande av viktiga uppgifter (jfr 19 § 1 st p 2) eller i 
lämnandet av oriktiga sådana (jfr 19 § 1 st p 1). Att bevisa att en uppgift innebär ett 
avsiktligt vilseledande är inte en lätt uppgift för en köpare, ännu svårare är det att bevisa 
att vilseledandet ligger i utebliven information. Först måste fastställas vilken faktisk 
kännedom säljaren har om varan och om köparens beslutsunderlag. Sedan måste det 
avgöras om säljaren förfarit svikligt, med hänsyn till omständigheterna. Säljaren kanske 
utgår från att köparen tar reda på den information han behöver genom sin undersökning 
av varan, varav han inte bryr sig om att upplysa köparen om alla förhållanden.
Avgörande blir alltså hur säljarens eventuella upplysningsplikt förhåller sig till den 
undersökning som köparen innan köpet bör företa när han köper en vara i befintligt 
skick. Med hänsyn till ovan nämnda förhållanden har det i praktiken visats svårt för en 
köpare att göra svek gällande, 19 § köplagen erbjuder därför ett utökat skydd med 
hänsyn till avtalslagens svekparagraf.102

3.4 Reklamation

Reklamation behandlas i 32 § köplagen som lyder:

”Köparen får inte åberopa att varan är felaktig, om han inte lämnar säljaren 
meddelande om felet inom skälig tid efter det att han märkt eller borde ha märkt felet 
(reklamation).
   Reklamerar köparen inte inom två år från det att han har tagit emot varan, förlorar 
han rätten att åberopa felet, om inte annat följer av en garanti eller liknande 
utfästelse.”

I 1905 års köplag föreskrevs att reklamation skulle ske ”genast” vid handelsköp och 
”utan oskäligt uppehåll” vid annat köp. Här nedan skall två rättsfall få belysa denna 
distinktion;

Vid ett handelsköp år 1984 där ett antal sjuka höns sålts, ansåg HD att 8 dagar var att 
jämföra med rekvisitet ”genast” i 1905 års köplags reklamationsbestämmelse. HD ansåg 
att köparen då det rörde sig om sjuka eller smittade djur först efter viss tid kunnat märka 
detta och fastställa om det verkligen förelåg ett fel. Här vägdes alltså omständigheterna i 
det enskilda fallet in för att avgöra om reklamationen skett ”genast”.103

En privatperson hade från en näringsidkare köpt en begagnad bil. Då detta rättsfall är 
från 1971 så föll dagens konsumentköp fortfarande under begreppet civilköp. Dagen 
efter köpet hade köparen tagit bilen till en verkstad för undersökning, där 
uppmärksammades vissa rostskador. Köparen kontaktade återigen säljaren som gav en 
någorlunda lugnande förklaring. Köparen nöjde sig med denna. 3 månader senare då 
bilen var inne på reparation uppdagades att en reparation av rostskadorna skulle bli 
väldigt kostsam. Köparen befann sig vid detta tillfälle utomlands med bilen och 

                                                
101 A. Adlercreutz, Avtalsrätt 1, 12: e uppl., sid 254 ff
102 J. Ramberg, Köplagen, uppl. 1:1, sid 283
103 NJA 1990 s 608
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reklamerade inte förrän han återvänt till Sverige, totalt 6 månader efter köpet. HD fann 
att köparen borde ha insett skadornas omfattning vid reparationstillfället och därefter 
reklamerat utan oskäligt uppehåll. 3 månader ansåg HD vara ett oskäligt uppehåll.
Omständigheten att köparen var en civilperson och att han dessutom befunnit sig 
utomlands verkar inte HD tagit någon hänsyn till i detta fall. 104

Reklamation skall idag enligt 32 § 1990 års köplag ske inom ”skälig tid”. Detta uttryck 
anses tillräckligt flexibelt för att kunna inrymma den tidigare distinktionen.105 Det ger 
en möjlighet att anpassa reklamationsfristen efter förhållandena i det enskilda fallet och 
kraven på snabb reklamation vid ett köp mellan näringsidkare kan fortfarande 
upprätthållas.106

Då det handlar om ett köp mellan privatpersoner kan det finnas anledning att acceptera 
ett visst dröjsmål med reklamationen, på samma sätt som vid konsumentköp.107 De två 
rättsfallen ovan belyser HD:s tendens att väga in omständigheter. Vid 1971 års rättsfall 
togs ingen hänsyn till omständigheterna i det enskilda fallet fastän det handlade om ett 
civilköp (numera ett konsumentköp), men vid år 1990 vägdes omständigheterna in 
såsom förmildrande till och med vid handelsköp. I praktiken kanske inte denna 
omskrivning utgör någon egentlig skillnad, det ställs av domstolarna i regel högre krav 
på en näringsidkare än på en privatperson ändå.108 Är köparen en näringsidkare tas till 
exempel ingen hänsyn till personliga svårigheter såsom sjukdom.109 En omgående 
reklamation kan ändå vara motiverad vid ett civilköp, till exempel vid köp av färskvaror 
eller för att säljaren inte ska hinna förlora möjligheten att göra felet gällande gentemot 
föregående säljare.110 Det finns ingen anledning att dröja med reklamationen då felet väl 
upptäckts, i vart fall inte vid köp mellan näringsidkare. Ju längre köparen väntar med 
reklamationen desto svårare blir det att påvisa att felet verkligen förelåg vid den enligt 
21 § köplagen relevanta tidpunkten.111

Fel kan dock förbli dolda och oupptäckta ganska lång tid. Därför gäller ytterst att 
reklamation måste ske inom två år om inte garanti eller utfästelse säger annat.112 Efter 
de två åren kan köparen inte längre framföra anspråk mot säljaren med anledning av fel 
i varan, även om felet i övrigt inte märkts inom denna tid.113 Tidigare var denna tidsfrist 
bara ett år och det diskuteras fortfarande vilken tidsfrist som egentligen är rimlig.114

För säljarens del är det angeläget att så fort som möjligt få reda på om köparen vill göra 
gällande anspråk mot honom. Om köparen till exempel vill häva köpet är det viktigt för 
säljaren att han i tid kan anpassa sig till en sådan situation genom att leta upp en annan 
köpare eller i övrigt vidta åtgärder för att förhindra olika ekonomiska förluster.115 Detta 
torde bli av ännu högre vikt vid ett civilköp där säljaren är en privatperson. Att köpet 
kan hävas under så lång tid som två år ger säljaren en osäkerhet som inte känns 

                                                
104 NJA 1971 s 51
105 J. Ramberg, Köplagen, uppl. 1:1, sid 388
106 A.a. s. 70
107 Prop. 1988/89:76 sid 124
108 Se sid 23 där vi diskuterar de vaga reglerna i 1990 års köplag
109 Se NJA 1982 s 301
110 J. Ramberg, Köplagen, uppl. 1:1, sid 389
111 A.a. s. 378
112 A.a. s. 70
113 A.a. s. 391
114 A.a. s. 392
115 A.a. s. 378
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motiverad då det handlar om en privatperson. Här bör allvarliga funderingar ske över 
ifall det inte borde stadgas om skilda tidsgränser för handels- respektive civilköp.

Det finns inga angivna formkrav för hur en reklamation ska utformas men de flesta avtal 
innehåller dock ett krav på att den ska ske skriftligen. Reklamationen behöver inte 
innefatta vilka påföljder som köparen vill göra gällande på grund av felet. I en första 
reklamation är alltså det enda som krävs att köparen beskriver vilket fel han vill göra 
gällande, denna reklamation går under benämningen neutral reklamation.116 I en senare 
reklamation, så kallad särskild reklamation görs sedan säljaren uppmärksam på vilka 
påföljder köparen vill göra gällande.117

3.4.1. Undersökning av varan efter avlämnandet

31 § köplagen reglerar denna typ av undersökning och lyder:

”När varan har avlämnats skall köparen så snart omständigheterna medger det 
undersöka den i enlighet med god affärssed.
   Framgår det att varan skall transporteras från platsen för avlämnandet, får köparen 
vänta med undersökningen till dess att varan har kommit fram.
   Om köparen ändrar bestämmelseorten medan varan är på väg eller sänder varan 
vidare utan att ha haft skälig möjlighet att undersöka den och säljaren vid köpet kände 
till eller borde ha känt till möjligheten av en sådan omdestinering eller vidaresändning, 
får undersökningen uppskjutas till dess att varan har kommit fram till den nya 
bestämmelseorten.”

Det råder inget samband mellan denna undersökning och med den som köparen skall 
företa före köpet eller med rätten att undersöka varan som han har före betalningen.118

Köparen får inte åberopa att varan är felaktig om han inte lämnar säljaren meddelande 
om felet inom skälig tid efter det han märkt eller bort märka felet.119 31 § köplagen 
anger att undersökningen enligt god affärssed ska ske så snart omständigheterna medger 
det. God affärssed blir dock ej aktuell vi köp mellan privatpersoner. Därmed bör en 
privat köpare ej vara skyldig att göra en särskild noggrann undersökning, dock bör han 
omgående göra en ytlig granskning.120 Har däremot köparen inte undersökt varan innan 
köpet räcker det antagligen inte med endast en ytlig granskning.

Köparen kan inte bara i allmänna ordalag klaga på varan då han reklamerar, han måste 
kunna precisera grunderna för avvisandet av varan.121 I förarbetena sägs det att det 
räcker med att säljaren får klart för sig ”vari felet huvudsakligen består, hur det visar sig 
eller i vilket avseende varan enligt köparens uppfattning avviker från avtalad standard” 
och för detta fordras inte ”någon detaljerad beskrivning av felets beskaffenhet”.122

Anledningen till att en beskrivning av problemet krävs är att säljaren ska kunna få sig en 

                                                
116 Prop. 1988/89:76 sid 123
117 T. Håstad, Den nya Köprätten, 5: e uppl., sid 101
118 J. Ramberg, Köplagen, uppl. 1:1 sid 377 f
119 Se 32 § 1 st köplagen
120 T. Håstad, Den nya köprätten, 5: e uppl., sid 101 ff
121 Se NJA 1919 s 294, NJA 1988 s 335
122 Prop. 1988/89:76 sid 123
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uppfattning vad det rör sig om och därmed få en chans att veta vilka åtgärder det skulle 
röra sig om för att komma till rätta med problemet.123

Vad köparen ”bort” 124 märka vid undersökningen avgörs efter omständigheterna i det 
enskilda fallet. Undersökningsplikten utgör en integrerad del av 
reklamationsbestämmelsen, reklamationsfristen räknas nämligen från då köparen ”bort” 
märka felet vid en undersökning.125 Om köparen försummar att undersöka varan efter 
avlämnandet medför det att han förlorar talerätten av de fel som han skulle ha märkt om 
han företagit undersökningen.126 Säljarens uppgifter vid avlämnandet har betydelse för 
vad köparen bör undersöka vid mottagandet.127 Viss ledning kan sökas i 1905 års 
köplag som gjorde skillnad mellan näringsidkare och privatpersoner. Där ålades 
köparen vid handelsköp en skyldighet att efter gott handelsskick undersöka varan. 
Beträffande civilköp teg lagen, därav bör ej någon slutsats e contrario dras. Vid civilt 
köp ansågs skyldigheten till undersökning bedömas efter omständigheterna. Hade köpet 
en affärsmässig karaktär underkastades det samma undersökningsplikt som vid ett 
handelsköp.128 Alla köp har visserligen affärsmässig karaktär, vad som åsyftas är 
antagligen de civilköp som ligger väldigt nära handelsköpen. Inte de småavtal som 
privatpersoner oftast företar. Att lagen hänvisade till gott handelsskick, vilket normalt 
bara finns bland näringsidkare, tyder på att det inte krävs lika mycket av en privatperson 
som köpt varan för enskilt ändamål.129

Undersökningspliktens omfattning blir beroende av bransch och typen av vara, om det 
praktiskt går att undersöka varan och hur det brukar gå till i normalfallet. Vid köp av en 
maskin måste köparen kanske provköra/testa maskinen för att fastställa prestanda och 
funktionsduglighet.130

3.5 Påföljder

De påföljder som en köpare kan göra gällande regleras i 30 § köplagen:

”Är varan felaktig och beror det inte på köparen eller något förhållande på hans sida, 
får köparen enligt 31-40 §§ kräva avhjälpande, omleverans eller prisavdrag eller häva 
köpet samt dessutom kräva skadestånd. Han får även hålla inne med betalning enligt 42
§.”

Om varan stämmer överens med avtalet eller är behäftad med fel bestäms alltså 
antingen genom avtalet eller enligt felreglerna i 17-21 §§ köplagen. Tiden för när 
köparen kan börja göra fel gällande sammanfaller med tidpunkten då risken för varan 
övergår till köparen.131

Det lagförarbetena säger om bestämmelserna i 30 § köplagen är att de gäller ”faktiska 
fel i varan”.132 Vad som gäller vid påföljder vid rättsliga fel har fått ett visst utrymme i 
                                                
123 J. Ramberg, Köplagen, uppl. 1:1, sid 387
124 Se 32 § 1 st köplagen
125 J. Ramberg, Köplagen, uppl. 1:1, sid 378, 387
126 A.a. s. 378
127 Se 20 § köplagen.
128 J. Hellner, Köprätt, 4: e uppl., sid 172 f
129 J. Ramberg, Köplagen, uppl. 1:1, sid 69
130 A.a. s. 383 f
131 21 § köplagen
132 Prop. 1988/89:76 sid 120
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lagtexten men däremot nämns inte typen rådighetsfel i köplagen. Enligt doktrin får det 
ändå antas att även denna kategori omfattas av det rådande påföljdssystemet. Men det är 
alltså fortfarande en fråga för diskussion i vilken utsträckning de faktiskt ska gälla.133

Vid civilköp kommer vanligtvis inte avhjälpande i fråga eftersom dessa påföljder oftast 
inte kan ske utan oskälig kostnad eller olägenhet för en privat säljare.134 I de flesta fall
har privatpersonen endast ett exemplar av den vara han säljer vilket innebär att 
omleverans blir en omöjlighet.135

3.5.1. Prisavdrag 

De påföljder som blir aktuella vid civilköp regleras i 37 § köplagen:

”Om avhjälpande eller omleverans inte kommer ifråga eller inte sker i rimlig tid efter 
reklamationen, får köparen kräva prisavdrag beräknat enligt 38§ eller häva köpet 
enligt 39§
   Köparen har dock inte rätt till prisavdrag vid köp av begagnade varor på auktion.”

För att göra prisavdrag gällande krävs blott att det är fel i varan medan hävning kräver 
att fler rekvisit är uppfyllda. När köparen har rätt att häva får denne själv avgöra vilken 
utav påföljderna han vill göra gällande.136 I andra stycket görs dock en restriktion i det 
fall att köpet gjorts på auktion. Det är då inte möjligt att kräva prisavdrag. Motiveringen 
till bestämmelsen är att ”det rör sig om en speciell form av försäljning av varor i 
befintligt skick där köparen bestämmer priset”.137 I doktrin ifrågasätts dock relevansen i 
den speciella försäljningsformen bland annat av Ramberg; ”Oavsett om förvärvet av en 
vara sker på auktion eller ej måste köparen själv avgöra vilket pris han vill betala för 
varan. Om han gör en dålig affär, och betalar för mycket, borde han utan distinktion 
mellan de olika typsituationerna ha samma möjlighet att genom prisavdraget delvis 
undgå konsekvenserna av köpet. Vad som nu sagts saknar emellertid betydelse för 
tillämpningen av lagrummet. Lagregeln i 37 § andra stycket är gällande rätt och ska 
sålunda tillämpas enligt sin lydelse, oavsett om det finns sakliga skäl för det eller ej.”138

Om varan är felaktig och avhjälpande eller omleverans antingen prövats eller inte är 
aktuella i det ifrågavarande fallet kan köparen alltså begära prisavdrag. Inga andra krav 
finns för att få till stånd denna påföljd.139 Tanken bakom regeln och resten av köplagen 
är att det råder en balans mellan de båda parter som ingått avtalet. Om det sedan visar 
sig vara fel på varan har säljaren brustit i sin del av avtalet, varans värde har minskat 
och balansen mellan de båda parter rubbas. För att jämna ut förhållandena kan köparen 
således begära prisavdrag. På detta sätt utjämnas balansen mellan parterna igen.
Prisavdrag blir främst aktuellt då köparen antingen vill behålla varan eller när 
avtalsbrottet inte är av så stark karaktär att hävning kan komma ifråga.140 Prisavdrag kan 
liknas vid en partiell hävning och räknas ut enligt 38 § köplagen.141 Det är av vikt att 
notera att prisavdraget skiljer sig från skadeståndet på ett flertal punkter. Vid prisavdrag 
                                                
133 J. Ramberg, Köplagen, uppl. 1:1, sid 377
134 Se 34 § 1st köplagen
135 Se 34 § 2st köplagen
136 J. Ramberg, Köplagen, uppl. 1:1, sid 417
137 Prop. 1988/89:76 sid 133
138 J. Ramberg, Köplagen, uppl. 1:1, sid 420
139 T. Håstad, Den nya köprätten, 5: e uppl., sid 111ff
140 Ramberg och Herre, Allmän köprätt, det köprättsliga systemet och marknadspraxis 3: e uppl., sid 148 
141 T. Håstad, Den nya köprätten, 5: e uppl., sid 112
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är orsaken till avtalsbrottet irrelevant, säljaren äger inte rätt att åberopa ansvarsbefriande 
grunder och skadeståndet är mer långtgående då tanken bakom detta är att köparen ska 
försättas i samma situation som om avtalet fullgjorts.142 Prisavdrag torde vara den 
påföljd som blir vanligast förekommande vid civilköp, främst på grund av de låga krav 
som ställs för denna påföljd. Detta faktum allena borde göra säljaren medgörlig för 
prisavdrag, för undvikande av en kostsam process som inte kommer någon part till 
nytta.

3.5.2. Hävning

39 § köplagen reglerar hävning på grund av fel och lyder:

”Köparen får häva köpet på grund av fel, om avtalsbrottet är av väsentlig betydelse för 
honom och säljaren insåg eller borde ha insett detta.
   Köparen får inte häva köpet på grund av felet, om han inte inom skälig tid efter det 
han märkt eller borde ha märkt felet, eller efter den tid för avhjälpande eller 
omleverans som kan följa av 37§, meddelar säljaren om att han häver köpet. Detta 
gäller dock inte om säljaren har handlat grovt vårdslöst eller i strid mot tro och heder.”

När avhjälpande och omleverans inte längre är några alternativ kan köparen begära att 
köpet hävs. Detta kräver först och främst att felet är av väsentlig betydelse för köparen 
och som ett andra rekvisit säger lagtexten att säljaren dessutom ska eller borde ha känt 
till detta. Väsentlighetsbedömningen ska ske objektivt.143 Det råder dock en viss 
förvirring i doktrin om hur denna bedömning skall gå till. Bertil Bengtsson säger i en 
artikel i JT att ”De försök som gjorts att mera generellt ange vad som utgör ett 
väsentligt brott mot avtalet har betecknats som antingen ohållbara eller intetsägande”. 
Bengtsson kritiserar vidare att den så kallade förutsättningsläran fått så stor betydelse 
vid väsentlighetsbedömningen. Vid användningen av denna lära ställer sig rätten helt 
enkelt den hypotetiska frågan om den hävande parten hade ingått avtalet om han varit 
medveten om att avtalsbrottet skulle ske. Bengtsson ställer sig tveksam till denna 
bedömning: ”Alltjämt går det knappast att slå fast någon allmän princip för hävning 
som i praktiken skulle kunna tillämpas. Istället måste väsentlighetsbedömningen i 
många situationer bero av en intresseavvägning med all den osäkerhet detta innebär; 
vikten av olika skäl för och emot hävning kan omöjligen preciseras”.144 Intressant är 
också att Bengtsson poängterar att det i väsentlighetsbedömningen måste tas hänsyn till 
om den ena parten, enligt lagstiftarens värdering, behöver ett särskilt skydd.145  

I propositionen sägs följande om bedömningen: ”Förutsättningarna för hävning skall 
prövas i en helhetsbedömning av avtalsbrottets betydelse för köparen med beaktande av 
möjligheten att rätta felet eller kompensera köparen för det genom övriga påföljder.”146

Detta torde kunna betyda att hävning vid civilköp lättare kan göras gällande än vid 
handelsköp. Självklart med den förutsättningen att omleverans eller avhjälpande ej 
kommer på fråga, vilket brukar vara det normala vid civilköp.

En annan viktig och icke helt utredd fråga vid hävning är vid vilken tidpunkt säljaren 
insett eller borde insett att felet är av väsentlig betydelse för köparen. Eftersom säjaren 

                                                
142 Ramberg och Herre, Allmän köprätt, det köprättsliga systemet och marknadspraxis 3: e uppl., sid 148 
143 T. Håstad, Den nya köprätten, 5: e uppl., sid 114
144 B.Bengtsson, Hävningsrätten i nytt läge, JT90/91, sid 579
145 A.a. s. 591
146 Prop. 1988/89: 76 sid 134
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vid hävning på grund av fel i varan, i vanliga fall skall ska ges tid att omleverera eller 
avhjälpa felet anser doktrin det rimligt att säljaren ska ha fått upplysning om att felet är 
av väsentlig betydelse för köparen i skälig tid före hävningsförklaringen, t.ex. vid 
reklamationen.147  

3.5.3. Skadestånd

Köparens rätt till skadestånd regleras i 40 § köplagen, som lyder:

”Köparen har rätt till ersättning för den skada han lider genom att varan är felaktig, 
om inte säljaren visar att det har förelegat ett sådant hinder som avses i 27§ första eller 
andra stycket för att avlämna felfri vara. Vad som sägs i 28§ om säljarens skyldighet att 
lämna köparen meddelande om hinder att fullgöra köpet i tid gäller på motsvarande 
sätt, om det föreligger hinder för att avlämna felfri vara.
   Enligt första stycket ersätts inte sådan indirekt förlust som avses i 67§ första stycket.
   Köparen har alltid rätt till ersättning, om felet eller förlusten beror på försummelse 
på säljarens sida eller om varan vid köpet avvek från vad säljaren särskilt har utfäst.”

Är varan felaktig och köparen har lidit skada på grund av detta har köparen rätt till 
skadestånd förutsatt att säljaren inte visar att det förelegat hinder utanför säljarens 
kontroll som han inte skäligen kunde förväntas räknat med och vars följder han inte 
skäligen kunnat undvika eller övervinna.148 Enligt 28§ ska meddelande om hinder att 
avlämna felfri vara ske inom skälig tid.

I 40 § 3 st beskrivs culpaansvaret, försummelse från säljarens sida. Här finns ingen 
tidsbegränsning för när försummelsen skulle ägt rum. Det kan vara vid avtalsslutet, vid 
fullgörandet eller efter avlämnandet vid exempelvis installation av varan.149 Det är dock 
mycket tveksamt om försummelse innan köpet, eller förhandlingarna ens ägt rum skulle 
grunda för culpaansvar.150

Skadestånd kan även komma ifråga i det fall då varan avviker från säjaren särskilt har 
utfäst. Propositionen definierar i första hand en särskild utfästelse med vad säljaren 
uttryckligen sagt om varan. Men det kan också vara att ses som särskild utfästelse då 
köparen tydligt klargjort för säljaren att han köper varan för en specifik egenskaps skull.
 I propositionen sägs att även då säljaren underlåtit att lämna uppgifter som han visste 
eller borde vetat skulle visat att varan inte motsvarade köparens förväntningar, blir han 
ersättningsskyldig. Detta så kallade utfästelseansvar kräver inte att säljaren känt till eller 
borde känt till att varan var behäftad med fel.151

I motiven nämns inte något om lättnad på kraven vid skadestånd vid civilköp. Detta 
synes oss aningen märkligt då det skulle vara fullt rimligt att inte kunna rikta samma 
skadeståndsanspråk till säljaren då denne är privatperson. Bara det faktum att säljaren
har bevisbördan för att påvisa att felet låg utanför hans kontroll152 kan synas tämligen 
hårt.

                                                
147 T. Håstad, Den nya köprätten, 5: e uppl., sid 114
148 Se 27§ 1st Köplagen
149 Prop. 1988/89: 76 sid 139
150 T. Håstad, Den nya köprätten, 5: e uppl., sid 119
151 Prop. 1988/89: 76 sid 139
152 A.prop. s. 138
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Slutsats

Ett civilköp karaktäriseras av dess avtalsparter. Dessa äger sällan samma kunskap och 
ekonomiska förutsättningar som en näringsidkare. Lagtexten använder sig idag av vaga 
regler för att ge möjlighet åt rättstillämpningen att väga in omständigheterna i det 
enskilda fallet. Det brukas då ställas högre krav på part som är näringsidkare än på en 
privatperson. Dock görs denna skillnad i praxis och förarbeten istället för i lagtext, 
varvid en privatperson får svårt att veta det exakta rättsläget. 1905 års köplag gjorde en 
distinktion mellan handelsköp och övriga köp (civilköp). Där framgick det tydligt vad 
som gällde vid de olika typerna av köp. En sådan distinktion skulle även behövas idag, 
kanske inte uttryckt på exakt samma sätt men på något sätt infogad i lagtexten. Detta för 
att privatpersoner skall känna en större trygghet vid civila köp.  
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Diskussion

1905 års köplag hade en allmänt uppfattad distinktion mellan handelsköp och civilköp, 
den hade även olika regler för dessa typer av köp där lagstiftaren ansåg det nödvändigt. 
Syftet med detta var att det därigenom kunde ställas strängare krav på näringsidkare, 
utan att privatpersoners mellanhavanden påverkades. De allmänna reglerna gällde för 
båda typer av köp och särskilda regler infördes speciellt för handelsköp där det krävdes. 
Detta gjorde lagen enkel och lättöverskådlig även för en privatperson. Det kan inte 
krävas att varje person ska vara juridisk kunnig, utan där fyller lagboken sitt syfte som 
informationskälla. Köplagen som är en så pass central och vanligt förekommande lag 
bör därför vara avfattad lättförståeligt. 1990 års köplag har enligt oss tagit ett steg 
tillbaka i utvecklingen. Den pedagogik som fanns i den äldre köplagen är som bortblåst 
och kvar är vaga och diffusa regler, som privatpersoner vid sitt köp knappast kan ha 
någon nytta utav. För att veta vad rättsläget är måste medelsvensson vara insatt i 
domstolars praxis och rättsvetenskapens doktrin. Vad gör då köplagen för nytta vid 
civilköp? Det är ju först i rätten som privatpersonen får reda på vad som egentligen 
gäller.

Begrepp som ”inom skälig tid” och ”väsentligt fel” säger egentligen inte så mycket. 
Alla kan ha olika uppfattning av vad som är ”inom skälig tid” eller ”väsentligt fel”. En 
privatperson som tror att det är ett ”väsentligt fel” på en vara som han köpt i befintligt 
skick, tar kanske inte upp frågan i rätten. Risken är ju att det skulle bli dyrare än att 
reparera felet eller köpa en ny vara.

Vilken typ av vara som köpet avser kan också påverka bedömningen då det gäller de 
vaga reglerna. Köp av begagnade bilar är väldigt vanligt bland privatpersoner, och 
kraven på bland annat köparens undersökning ställs högt. Detta på grund av att 
egendomen anses ”känslig”, i den mening att den ofta är föremål för stöld, häleri och 
andra brottsliga gärningar. Hur ska en privatperson veta vilken egendom som är 
”känslig” eller inte? Är en båt ”känslig”? Här måste köparen efter egen uppfattning 
avgöra om han handlar med ”känslig” egendom eller ej och anpassa sin undersökning 
därefter. 

En säljare tycker kanske att köparen har reklamerat alldeles för sent, men i rädsla för att 
ha fel låter han bli att ta upp frågan i rätten. Att sälja varan till någon ny eller att 
acceptera ett prisavdrag känns förmodligen mer ekonomiskt säkert. Detta kan knappast 
vara tanken med en reglering av köp, att privatpersoner inte ska våga ta reda på gällande 
rätt av rädsla för ekonomisk förlust. Vad skulle då kunna göras för att råda bot på detta 
problem? En tydligare distinktion mellan kraven på näringsidkare och kraven på 
privatpersoner skulle vara ett första steg. Eftersom den nya köplagen grundar sig 
mycket på CISG och standardavtalsrätt vore det kanske enklare att skriva in särskilda 
regler för civilköp på de ställen där detta är befogat. Sådana ställen kan till exempel vara 
de områden som reglerar köparens undersökning och reklamation. Att skriva in sådana 
särskilda regler för handelsköp som 1905 års köplag hade skulle bli en omväg, eftersom 
de regler som redan finns i 1990 års köplag verkar vara avfattade med handelsköpet i 
tanke.

I propositionen till 1990 års köplag sägs att problemet skall lösas genom nyanseringar i 
de enskilda bestämmelserna. De vaga reglerna i köplagen är enligt vår mening inte en 
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tillfredsställande lösning. Vi efterlyser en tydligare distinktion mellan civilköp och 
handelsköp så att även en privatperson kan känna sig säker på rättsläget.

Att skriva särskilda regler för civilköp där detta behövs, kommer dock inte att helt 
eliminera vaga och diffusa begrepp. Självklart måste fortfarande utrymme finnas att 
väga in omständigheterna i det enskilda fallet. Men reglerna kan utformas med mindre 
allmänna begrepp då de bara ska gälla för civilköp.
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