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Förord

Mitt intresse för köprätt väcktes 2007 efter en juridisk översiktskurs vid Blekinge 
tekniska högskola. En dag skulle jag reklamera min mobiltelefon till en återförsäljare 
som vi kan kalla X. Jag blev nekad, trots att det var ett ursprungligt fel som fanns i 
varan som upptäckts inom två månader. Under min vistelse i butiken X så kom en 
kvinna in för att reklamera sin mobiltelefon. Kvinnan fick svar som ”tyvärr det är 
omöjligt du har sagt upp din reklamationsrätt för telefonen när abonnemanget 
avslutades hos oss”. Därav väcktes mitt intresse till att upplysa andra om deras 
rättigheter vid en reklamation. 

Jag vill tacka min familj och alla mina vänner som har ställt upp och stöttat mig under 
arbetets gång. Jag vill också passa på att tacka min handledare professor och f.d. 
justitierådet Bertil Bengtsson som kommit med många kloka synpunkter och 
kommentarer på mitt arbete. 
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Sammanfattning

Uppsatsen beskriver hur en reklamation bör se ut samt dess förfarande enligt gällande 
rätt i köplagen, konsumentköplagen och jordabalken. Det redogörs för en omfattande 
bild av avtalen enligt de tre olika lagarna, för att läsaren ska kunna bedöma vad 
reklamationsreglerna innebär. Därav har också reglerna om preskription behandlats 
eftersom dessa ligger nära reglerna om reklamation. Konsumentköplagen har behandlats 
något mer ingående. Det är viktigt att ett meddelande framförs när köparen inte är nöjd 
med sitt köp, annars kan han komma att förlora sin rätt att invända om fel. Det räcker 
med att lämna en neutral reklamation enligt de lagrum, förarbeten, praxis och doktrin 
jag har använt som källa. Med en neutral reklamation menas ett meddelande från 
köparen om att han inte är nöjd med sitt köp samt att han vill göra felpåföljder gällande. 
Vad som också är gemensamt för de tre typerna av reklamation är att de ska ske inom 
en skälig tid och att inget formkrav finns.
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Förkortningar 

ARN  Allmänna reklamationsnämnden 

AvtL Lag om avtal och andra rättshandlingar på 
förmögenhetsrättens område (SFS 1915:218) 

CISG United Nations Convention on Contracts for the 
International Sale of Goods, FN-konventionen 

HD  Högsta domstolen 

JT  Juridisk Tidskrift 

JB  Jordabalk (SFS 1970:994) 

Jfr  Jämför 

Kap.  Kapitel 

KKL  Konsumentköplag (SFS 1990:932) 

KO  Konsumentombudsmannen 

KtjL  Konsumenttjänstlag (SFS 1985:716) 

KöpL  Köplag (SFS 1990:931) 

NJA  Nytt Juridisk arkiv (del I, domar från högsta domstolen) 

NU  Nordisk Utredningsserie 

PreskrL  Preskriptionslag (SFS 1981:130) 

Prop.  Proposition  

RB  Rättegångsbalk (SFS 1942:740)   

SFS  Svensk Författningssamling 

SOU  Statens offentliga utredningar 

SvJT  Svensk Juristtidning
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1. Inledning 

Att veta vad som gäller när ett fel har uppstått i juridisk mening är ingen självklarhet. 
Många köpare lägger ned onödiga kostnader för att reparera en vara när det i själva 
verket är säljaren som bör stå för dessa kostnader, efter att köparen lämnat ett 
meddelande om detta (reklamation). Man är helt enkelt inte medveten om sina 
rättigheter i den uppkomna situationen. Många säljare hänvisar också till att ingen hjälp 
finns att få efter en garantis utgång. Här glöms ofta den treåriga reklamationsrätten i 
KKL bort liksom tvåårsfristen i KöpL och den tioåriga preskriptionen enligt JB. En 
garanti är något som lämnas som ett extra skydd för köparen och skall därmed inte 
inkräkta på varans reklamationsrätt. Viktigt att ha i åtanke är att KöpL är dispositiv 
medan KKL är en skyddslagstiftning. I KöpL kan man avtala om nackdelar för köparen 
i förhållande till lagtexten medan KKL är ett slags minimiskydd för konsumenter. Det 
innebär att endast villkor som är till fördel för en konsument kan avtalas. Jordabalken är 
också indispositiv i dess 4 kap. enligt 11-19 c §§ när det gäller köp mellan en 
näringsidkare och en konsument.  

1.1 Syfte

Syftet med denna uppsats har varit att undersöka vad som händer köprättsligt vid ett 
konstaterat fel. Det vill säga att utreda och jämföra hur en reklamation ska gå till enligt 
gällande rätt i KöpL, KKL och JB.

1.2 Metod 

Reklamationsreglerna som jag har skrivit om talar om hur man ska se på ett 
kontraktsbrott. Jag har utgått från de olika lagparagraferna och granskat förarbetena till 
dessa, för att jämföra de olika resonemangen som ligger bakom. Jag har också använt 
mig av doktrin och rättspraxis. Rättspraxis känns relevant på många sätt men framför 
allt för att få fram betydelsen av vissa ord som ”skälig tid”. Med andra ord har jag 
tillämpat den klassiska juridiska metoden. Det finns ett begränsat antal uttalanden som 
HD yttrat i konsumentförhållanden därför har jag främst använt mig av Allmänna 
reklamationsnämndens uttalanden i avsnittet om KKL. Doktrinen känns betydelsefull 
att använda sig av för att få en förklaring av lagtexten, samt i fall när inget relevant 
rättsfall finns på området. Även om dessa har en begränsad betydelse så torde det i 
verkligheten vara av betydelse för hur nämnden ser på olika frågor. Jag har använt mig 
av Konsumentverkets och Arn:s hemsidor som källa då dessa är viktiga i 
konsumentförhållanden som informationskälla och måste anses som tillförlitliga, 
eftersom dessa organ tillvaratar konsumentintresset. Karnov är också en Internetkälla 
som många jurister, domstolar och advokatbyråer använder sig av och måste därför 
också anses som tillförlitlig. 

1.3 Avgränsning 

Jag har valt att avgränsa mig till att undersöka främst de svenska reklamationsreglerna 
och bara översiktligt nämna övriga felregler. I uppsatsen har jag utgått från att ett fel 
redan föreligger, för att kunna förklara hur reklamationsreglerna ska användas. 
Reklamationerna har främst behandlats ur köparens synvinkel. Jag har valt att ge en 
ganska omfattande bild av reklamationer för att man ska kunna bedöma vad 
reklamationsreglerna innebär. Därav behandlas preskription bland annat som ligger nära 
ämnet. JB behandlas inte lika ingående som KöpL och KKL. 
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1.4 Disposition 

För att kunna uppfylla mitt syfte så har jag delat upp arbetet i olika kapitel. Kapitel tre 
behandlar KöpL, kapitel fyra KKL och kapitel fem 4 kap. JB. Dessa kapitel ger en 
helhetsbild över lagtexten för att reklamationsreglerna lättare ska förstås. Därefter i 
kapitel sex kommer en jämförelse mellan reklamationsreglerna i de olika lagarna och 
sist framför jag i arbetet min egen åsikt i sjunde kapitlet. 
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2. Begreppsförklaring  
2.1 Allmänna reklamationsnämnden 

Allmänna reklamationsnämnden är en statlig myndighet1  som prövar konsumenttvister 
av olika slag. Nämnden kommer med olika förslag och rekommendationer på hur 
tvisterna ska lösas. Näringsidkare är därmed inte skyldiga att följa nämndens 
rekommendationer.2

2.2 Allmänna rättsgrundsatser  

Allmänna rättsgrundsatser utgör sådana principer som återkommer i flera olika 
rättsregler på olika områden. Dessa läggs samman till en grund för en rättsanalogi. Det 
innebär att oreglerade fall bedöms utifrån rättsordningens allmänna principer när en 
lagtext saknas.3 En allmän rättsgrundsats är ofta mindre precis och mindre uppenbar. De 
pekar på omständigheter som man menar är viktiga att ta i beaktande vid ett avgörande.4

2.3 Fel 

En ogynnsam avvikelse från den standard man har rätt att fordra av den köpta eller 
upplåtna egendomen.5

2.4 Konsument

En konsument är en fysisk person som handlar huvudsakligen för ändamål som faller 
utanför näringsverksamhet enligt 1 § KKL. En person som huvudsakligen köper varor 
som är avsedda för enskilt bruk. Det innebär inte att det måste vara konsumenten själv 
som ska använda varan, utan det kan lika gärna vara någon i konsumentens familj 
liksom att produkten kan vara en tänkt present till någon.6

2.5 Lös egendom 

Med begreppet menas saker som kläder, hästar, bilar, tv-apparater, möbler m.m. Gaser 
och vätskor räknas också hit men inte elektrisk kraft.7

2.6 Näringsidkare 

En fysisk eller juridisk person som handlar för ändamål som har samband med den egna 
näringsverksamheten, se 1 § KKL, eller någon som yrkesmässigt driver en verksamhet 
av ekonomisk art. 8

������������������������������������������������������������
1 http://www.arn.se/�
2 Olsen JT 2001-02 nr 2 s 307�
3 Lehrberg, Avtalstolkning, Norstedts Juridik 1998, s 147�
4 Strömholm, Rätt, Rättskällor och rättstillämpning – En lärobok i allmän rättslära, Norstedts Juridik 
1996, s 241-242�
5 Bergström, T. Andersson, T. Håstad, P. H Lindblom, Juridikens termer, Liber 2007, uppslagsord: ”fel” s 
58�
6 Gerhard, Köprättens grunder, Liber 2005, s 72�
7 Gerhard (not 6) s 72�
8 Bergström (not 5) uppslagsord: ”näringsidkare” s 127�
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2.7 Reklamation 

Ett påpekande från en part om t.ex. ett dröjsmål, fel eller en brist i varan. Man 
förbehåller sig rätten att göra anspråk på grund av kontraktsbrottet.9 Reklamationen ska 
i allmänhet ske inom en viss tid. Underlåter köparen att reklamera eller reklamerar han 
för sent medför det att rätten till att göra påföljder gällande går förlorad.10

������������������������������������������������������������
9 Bergström (not 5) uppslagsord: ”reklamation” s 151�
10 SOU 1995:11 s 27�
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3. Köplagen 
3.1 En historisk tillbakablick på köplagen 

KöpL rötter finns i 1734 års lag som var uppdelad i balkar. Det var två kapitel som 
behandlade köprätten. I första kapitlet var rubriken ”Om kiöp och skifte” och i det 
fjärde kapitlet var rubriken ”Om kiöp, och huru jord å landet, hus, gård, och tomt i 
staden, säljas må”. Mot slutet av 1800-talet fann man att en revidering var nödvändig 
liksom en modernisering av civilrätten. År 1901 tillsatte Danmark, Sverige och Norge 
lagstiftningskommittéer för att utarbeta likalydande lagar. Det här var ett av de första 
resultaten av lagstiftningssamarbetet i Norden. Finland var inte med i processen då de 
hörde till det ryska riket och tillämpade därmed sin gamla rätt från 1734.11 Dock 
influerades de ändå av den nordiskrättsliga utvecklingen. Köplagskommittéerna hade i 
sin tur främst påverkats av tysk lagstiftning men även av fransk och engelsk rätt.12

Köplagen från 1905 trädde i kraft 1 januari 1906 och benämndes Lag (1905:38 s.1) om 
köp och byte av lös egendom. Köplagen från 1905 kom att gälla i 85 år.13 Det vittnar 
om dess kvalitet.14 Av lagens 1 § stadgade det inbördes förhållandet mellan parterna och 
att köplagens samtliga bestämmelser är dispositiva. Denna paragraf motsvarade 3 § i 
1990 års köplag som också indikerar att lagen är dispositiv. 1905 års köplag kom att 
gälla för all lös egendom och inte bara för lösa saker, så kallat lösöre. Lagen skilde 
också mellan handelsköp (avtal om köp mellan köpmän, i och för deras rörelse) och 
andra köp (civilköp). Den reglerade också hur genusköp (köp som avser en viss mängd 
av ett visst varuslag) och speciesköp (köp av individuellt bestämt gods) gick till.15

År 1987 antog Finland en ny köplag och året efter kom en ny köplag i Norge. I Sverige 
antogs den nya köplagen 1990. Danmark antog ingen ny. Främsta orsaken till det tros 
vara att de haft anmärkningar mot skadeståndets uppdelande i direkta och indirekta 
skador. Island antog sin nya köplag med den norska som förebild år 2000. Den norska 
lagen behandlar konsumentköp och internationella köp också. Den finska lagen är den 
som är mest lik den svenska, de är praktiskt taget likformiga med varandra.16

Sakskälen kan vara samma nu som då för att nå lösningar av köprättsliga problem. 
Därför kan man fortfarande söka vägledning ur äldre praxis och doktrin, dock gäller det 
att vara försiktig för att undvika felaktiga jämförelser. Den nya rätten kan också vara 
lättare att förstå om man först bekantar sig med den gamla.17

3.2 Köplagen gäller för köp av lös egendom 

Som tidigare nämnts är KöpL till för köp och byte av lös egendom, det framgår av 
lagens första paragraf. För att kunna förstå begreppet lös egendom bör man ha klart för 
sig vad som avses med fast egendom. Vad som är fast egendom och tillbehör till denna 

������������������������������������������������������������
11 Håstad, Köprätt - och annan kontraktsrätt, Iustus Förlag 2009, s 16.�
12 Ramberg, Inledning till köprätten, Norstedts Juridik 1993, s 10.�
13 Ramberg, under medverkan Herre, Allmän köprätt, -det köprättsliga regelsystemet och marknadspraxis, 
Norstedts Juridik 2002, S 27.�
14 Håstad, Den nya köprätten, Iustus Förlag 2003, s 15�
15 Ramberg, under medverkan Herre, Köplagen, Norstedts Juridik 1995, s 41.�
16 Håstad 2003 (not 14), s 16. �
17 Ramberg 1995 (not 15) s 5.�
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definieras i JB. Av 1 kapitlet 1 § framgår ”fast egendom är jord, som indelats i 
fastigheter”. Om man sedan går vidare till 2 kapitlet så kan man utläsa vad som är 
tillbehör till fast egendom.18 Till en fastighet hör det som den blivit försedd med för 
stadigvarande bruk. En byggnad är därmed ett tillbehör till en fastighet. Till en fastighet 
som är inrättad helt eller delvis för industriverksamhet ingår även industritillbehör som 
maskiner som används i arbetet. För att något ska räknas som fast egendom är det 
viktigt att tillbehöret tillförts av ägaren, det framgår av 2 kap 4 § JB. Om en hyresgäst 
tillför en frysbox till en hyresfastighet är frysboxen alltså fortfarande att se som lös 
egendom. Annat är det om fastighetsägaren tillför frysboxen. Ett annat exempel på lös 
egendom är hus på annans mark. Det som inte faller in under kategorin fast egendom är 
därmed lös egendom. De regler som behandlar köp av lös egendom faller in under 
köprätten medan köp av fast egendom behandlas inom fastighetsrätten. 19

3.3 När köplagen aktualiseras 

KöpL gäller vid köp mellan privatpersoner, köp mellan två näringsidkare samt i de fall 
då en privatperson säljer till en näringsidkare. KöpL är inte aktuell vid uppförande av 
byggnad eller annan fast anläggning på mark eller i vatten, även då det handlar om lös 
egendom. Däremot kan lagen komma att bli aktuell genom köp av t.ex. virke till 
byggnaden. Vid entreprenader använder man sig ofta av utarbetade standardavtal som 
AB 04 som utarbetats av Byggandets kontraktskommitté. I KöpL används inte termen 
lös egendom utan man talar här i stället om ”varan”. Många gånger innefattar ett 
köpeavtal något som ska tillverkas och då är KöpL tillämplig så länge som inte 
beställaren ska tillhandahålla en väsentlig del av materialet, se 2 § 1 st. Dessa typer av 
avtal benämns tillverkningsköp. Inte heller aktualiseras KöpL när KKL är tillgänglig 
enligt 4 § eller när lagen om internationella köp är aktuell, se 5 §. Vid arbete på fast 
egendom eller lös sak gäller KtjL, då en konsument beställer en tjänst av en 
näringsidkare.20 Är KtjL tillämplig har man den att hålla sig till, annars hamnar man i 
ett knepigare läge. Det kanske mest utmärkande är då att rättsläget är osäkert.21 Hellner 
påstår att där KöpL och KtjL ger uttryck för samma principer så kan man anta att KöpL 
ska aktualiseras vid dessa typer av kommersiella avtal.22 KöpL karaktäriseras av att den 
är dispositiv, vilket innebär att det som parterna avtalar om i första hand ska gälla 
framför lagtexten, se 3 §. Därtill hör också att lagen viker för praxis som har utbildats 
mellan parterna eller för annan sedvänja som måste anses bindande för parterna.23 Vid 
köp av bostadsrätter, immaterialrätter och fordringar aktualiseras KöpL också då dessa 
objekt är att anse som lös egendom.24

3.4 Vad som avses med en reklamation 

En reklamation är något som måste ske inom en skälig tid efter avlämnandet. Detta är 
bland annat för att köparen inte ska kunna spekulera för säljarens räkning. Köparen 
skulle därmed kunna kräva fullgörelse om priset stigit märkvärt och åberopa dröjsmål 
och hävning om priset sjunkit. Spannmål och metaller är varor som priserna snabbt kan 
komma att variera på till skillnad från fastigheter som inte är utsatta för lika snabba 

������������������������������������������������������������
18 Håstad, Sakrätt – avseende lös egendom, Norstedts juridik 2000, s 30-31�
19 Gerhard (not 6) s 8-17�
20 Håstad  2009 (not 11)  s 27-28�
21 Höök, Entreprenad juridik, Norstedts juridik 2008, s 11�
22 Hellner, Hagner och Persson, speciell avtalsrätt II – Kontraktsrätt, Norstedts juridik 2005, s 85�
23 Gerhard (not 6) s 17-20�
24 Håstad 2003  (not 14) s 29-30�
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prisförändringar.25 Ett anspråk om fel är något som bör framföras så fort som möjligt då 
det med tiden kan bli svårare att föra en bevisning. Det kan också bli svårare att 
avhjälpa ett fel ju längre varan har använts. Dessutom tillhör det god reklamationssed 
att inte dröja med reklamationer. Om varan lämnas åter som vid hävning och köparen 
fått avkastning för den tid som han innehaft varan skall han därmed utge ersättning till 
säljaren för den nytta han haft av varan, se 65 §.26

3.5 Reklamationens innehåll 

En reklamation kan ske både muntligt och skriftligt, om inte avtalet föreskriver en 
skriftlig form där det preciseras att köparen förlorar sin rätt om han gör det muntligen 
enligt 3 §. Dock kan dessa typer av villkor bli åsidosatta med tillämpning av 36 § 
avtalslagen.27 En muntlig reklamation kan dock vara svår att påvisa.28 Köparen måste 
ange det fel till säljaren som han vill göra gällande enligt 32 §. Det framgår inte helt av 
KöpL hur en reklamation bör se ut till form och innehåll. Däremot har det inte i praxis 
ansetts godtagbart att köparen endast i allmänna ordalag påpekar att han är missnöjd 
med något. Det framgår ur det äldre fallet NJA 1919 s 294, att ett allmänt klagomål inte 
var godtagbart utan att säljaren måste få kunskap om de åtgärder som kan komma att bli 
aktuella. Det vill säga att köparen tänker hålla säljaren ansvarig. Det räcker med andra 
ord inte att uttrycka sitt missnöje med något utan köparen måste precisera grunderna för 
reklamationen.29 En reklamation skall både ske snabbt och vara preciserad, vilket leder 
till att en konflikt kan komma att uppstå.30 Ofta anses dock att det är viktigare att 
reklamationen sker snabbt än att den är preciserad. Köparen bör därmed ange i vilket 
avseende han anser att varan inte är kontraktsenlig.31 Kan inte felet preciseras skall 
köparen ändå ange hur felet visar sig även om bestämmelsen inte framgår ur lagtexten.32

Köparen behöver inte redan i reklamationen ange vilken påföljd som han vill göra 
gällande, då det räcker med en neutral reklamation (det vill säga ett meddelande från 
köparen att han inte är nöjd med sitt köp och att han vill göra felpåföljder gällande).33

Enligt NJA 1936 s 584 var det inte godtagbart att en köpare reklamerade endast vissa fel 
och långt senare i stämningen upptog fler fel. HD ansåg här att de senare anspråken om 
fel ej kunde åberopas. Enligt huvudregeln så gör man anspråk mot sin egen avtalspart, 
som sedan får göra anspråket gällande i sin tur mot bakre led. Denna regel har få 
undantag och går man tillräckligt långt bak i kedjan är det inte heller omöjligt att 
preskription kan ha inträtt.34

3.6 Vad som avses med skälig tid och tvåårsregeln 

Enligt 32 § KöpL får en köpare ej göra felet gällande om han lämnar en för sen 
reklamation, alla rättigheter faller därmed bort (se även 29, 41, och 59 §§ KöpL). Om 
inte 33 § blir aktuell, det vill säga om säljaren har handlat mot grovt vårdslöst eller i 
strid mot tro och heder. Det gäller också rätten att invända mot säljarens krav om 
betalning. Beroende på typ av vara kan reklamationsfristen variera. En köpare som 
köper en maskin behöver inte reklamera lika snabbt som en annan som har köpt 
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25 Hultmark, Reklamation vid kontraktsbrott, Norstedts juridik 1996, s 33�
26 Håstad 2009 (not 11) s 100�
27 Håstad 2009 (not 11) s 100�
28 Hultmark (not 25) s 119�
29 Prop. 1988/89:76 s 124�
30 Hultmark (not 25) s 114�
31 Håstad 2003 (not 14) s 101�
32 NU 1984:5 s 273 och Prop. 1988/89:76 s 124�
33 Håstad 2009 (not 11) s 100�
34 Hultmark (not 25) s 28�
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färskvaror, den sist nämnde torde endast ha ett par dagar på sig för reklamation. 
Begreppet skälig tid som finns i 32 § 1 st. är flexibelt och köparen måste reklamera 
sedan felet framträtt eller då han borde upptäckt det. Detta kompletteras med andra 
stycket och tvåårsregeln som räknar från och med när köparen mottog varan. Ofta följer 
reglerna i 31 § (om köparens undersökningsplikt) tidsramen för när köparen borde ha 
upptäckt felet, det vill säga vid undersökandet av varan efter dess avlämnande. Felet kan 
också vara ett så kallat dolt fel som framträder senare eller visar sig först vid vidare 
försäljning. I dessa fall så räknas fristen från och med då felet visade sig, vid 
vidareförsäljning eller har kommit till köparens kännedom genom t.ex. av senare 
köpares reklamation. Man måste också ha klart för sig vilka intressen som ska 
tillvaratas samt vilka omständigheter som ska ingå i skälighetsbedömningen när man 
utgår från detta begrepp. Hänsyn till när felet borde upptäckts kan också grundas i 
köparens sakkunskap. I 32 § 2 st. ges en yttersta frist på två år som leder till en 
köplagspreskription. Anledningen till preskriptionen är att det inte anses godtagbart att 
en säljare ska behöva ansvara för en vara under hur lång tid som helst. Tiden räknas från 
varans faktiska mottagande och ej från den tidpunkt som varan kan anses avlämnad 
enligt köprätten, samt då risken övergått från säljaren till köparen. Om säljaren gör en 
omleverans av varan, så börjar tvåårsfristen löpa från och med köparens mottagande av 
den nya varan.35 Reklamationsfristen börjar inte löpa under helgdagar utan från 
nästkommande vardag. Som helgdagar räknas lördag, söndag och påskhelg, hit räknas 
inte semesterstängda dagar under sommaren. Upptäcks däremot kontraktsbrottet på en 
vardag så börjar fristen att löpa med en gång.36

3.7 Vad som avses med en garanti 

En garanti är ett självständigt åtagande som en säljare lämnar som skydd till en köpare. 
Garantin kan komma att påverka köparens reklamationsskyldighet, den kan också 
medföra att en köpare inte behöver undersöka varan lika noggrant och skyndsamt.37

Säljaren är ansvarig för alla fel som föreligger vid riskövergången. Ibland förekommer 
garantier som gör klart för tidpunkten för felbedömningen och som har samma 
betydelse som huvudregeln i 21 § 1 st., som tar upp frågan om varan ska anses som 
felaktig med hänsyn till dess beskaffenhet när risken övergått på köparen samt om 
säljaren svarar för ursprungliga fel. Säljaren är då ansvarig för fel som visar sig en kort 
tid efter att varan tagits i bruk då varan säkerligen redan från början var behäftad med 
fel, vilket ger köparen rätt att åberopa felet. 38 Det kallas för en Almén-garanti. Med 
andra ord tar säljaren under en viss tid på sig att ansvara för att avhjälpa ursprungliga 
fel. I avsaknad av en sådan garanti kan en omvänd bevisbörda uppkomma, det innebär 
att det då är upp till köparen att bevisa att felet fanns redan från början.39 Om säljaren 
kan göra sannolikt att avvikelsen inte fanns där när risken övergick på köparen enligt 2 
st. samma paragraf ansvarar han alltså inte för felet. Säljaren kan vara ansvarig enligt 
avtalet, handelsbruk eller annan sedvänja och ha skyldigheter efter tidens övergång. Det 
kan gälla bland annat i fall då säljaren åtagit sig att montera och installera varan hos 
köparen. Om det uppkommer en försämring av varan under garantitiden som omfattas 
av själva utfästelsen eller garantin, har köparen rätt att göra säljaren ansvarig för fel. 
Dessa garantier brukar kallas för hållbarhets- och funktionsgarantier och brukar 
innefatta att varan ska fungera för sitt avsedda ändamål eller behålla vissa egenskaper. 
Ur propositionen framgår att endast funktions- eller hållbarhetsgarantier är det som kan 
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35 Ramberg 1995 (not 15) S 386-395�
36 Hultmark (not 25) s 51�
37 Hultmark (not 25) s 176-177�
38 Prop. 1988/89:76  s 96�
39 Ramberg 1995 (not 15) s 302�
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flytta fram tidpunkten för felbedömning. Vid andra felbedömningar med garantier av 
begränsat slag gäller huvudregeln i 21 § 1 st.40 Viktigt att ha i åtanke är att lagen är 
dispositiv enligt dess 3 §. Det innebär att parterna kan avtala om något annat än lagens 
bestämmelser. Avgörande kan då bli vad som överenskommits i fråga om garanti. 
Därmed kan också annat ha avtalats istället för 32 §. En garanti kan medföra en kortare 
tid för reklamation än två år men den kan också förlänga tiden. I NJA 1956 s 343 
bedömdes att den tremånaders garanti som det avtalats om varans beskaffenhet, inte 
ledde till att tvåårsfristen avtalats bort.41 En garanti kan möjligen också öka säljarens 
skadeståndsansvar enligt 40 § 3 st. i och med utfästelsen som ligger till grund.42

3.8 Vanliga principer som aktualiseras inom köprätten 

En fråga som är särskilt intressant är den som handlar om att säljaren behåller sin rätt att 
göra anmärkning om en sen reklamation, även när han utan att reservera sig om denna 
rätt ingår på förhandlingar med köparen. I rättsfallet NJA 1993 s 436 berörs många 
viktiga frågor. Köparen ville få rätt trots att det rörde sig om en sen reklamation. Här 
försökte köparen göra gällande att det rörde sig om ett fel eller en brist enligt 1905 års 
köplag, i 42 och 50 §§. Detta skulle därmed ge köparen rätt till skadestånd i första hand 
och i andra hand till nedsättning av köpeskillingen. Vidare menade köparen att i sista 
hand skulle avtalslagens 36 § och förutsättningsläran tillämpas. Tidigare ansågs det att 
när köparen reklamerade för sent men då säljaren gav sig in på förhandlingar om felet, 
att säljaren förlorade sin rätt till att invända om en för sen reklamation. HD förklarade 
att köparen borde ha upptäckt felet tidigare och reklamerat. Reklamationen hade därmed 
skett för sent. 43 HD uttalade:  

”Enligt en sedan länge gällande princip kan dock säljarens rätt att invända att köparen 
reklamerat för sent gå förlorad, om säljaren inlåter sig i förhandlingar med köparen, 
utan att anmärka något om att reklamationen skett för sent. 

[...]

Av avgörande betydelse för principens tillämpning måste vara, huruvida säljaren genom 
sitt uppträdande har givit köparen särskild anledning att tro att han avstått från att göra 
invändning om för sen reklamation. Om säljaren ger sig in i en diskussion med köparen 
om det påstådda felet och därvid t.ex. föreslår en uppgörelse av ett eller annat slag, eller 
åtminstone håller frågan huruvida fel föreligger öppen, bör köparen ha rätt att utgå från, 
att säljaren inte senare kommer att avfärda köparens anspråk med en formell invändning 
om för sen reklamation. 

[...]

Köparen har följaktligen, på grund av för sen reklamation, förlorat sin rätt att påtala fel i 
godset. Att köparen, utöver de köprättsliga felreglerna, också åberopat 
förutsättningsläran och 36 § avtalslagen till stöd för en jämkning av avtalet på grund av 
köparens förutsättningar rörande egendomens beskaffenhet, kan inte leda till något 
annat resultat.” 
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40 Prop. 1988/89:76 s 96�
41 Ramberg 1995 (not 15) s 395-402�
42 Khilman, Köprätten –en introduktion, Norstedts juridik 2008, s 67 �
43 Ramberg JT 1993-94 s 522-526�
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I 1990 års KöpL har köparen getts en rätt att reklamera även om det sker för sent om 
”säljaren har handlat grovt vårdslöst eller i strid mot tro och heder”. Fallet ger vissa 
belägg för att man inte får urholka vissa köprättsliga regler för att alternativt istället 
tillämpa avtalslagens principer.44

Principen om skadebegränsning är en annan aktuell allmän rättsgrundsats. Den innebär 
att man ska minska skadeverkningen av kontraktsbrottet och därmed den totala 
gemensamma förlusten. Vilket innebär t.ex. att en köpare bör reklamera ett fel så snart 
som möjligt för att undvika att skadan förvärras. En annan princip som eventuellt skulle 
kunna ses som en allmän rättsgrundsats är den om rättsverkningar av försummad 
reklamation. Hultmark menar att förutom i de fall då kontraktsparten anses ha ratificerat 
kontraktsbrottet, så finns det inte några övervägande argument som ger skäl för att en 
eftersatt reklamation skall leda till förlust av rätten att göra kontraktsbrottet aktuellt. 
Mot bakgrunden av den kluvna bild som ges i lagstiftning och praxis och att det är svårt 
att bilda sig en uppfattning av hur handelsbruket ter sig, så är det dock antagligen svårt 
att påstå att det föreligger en allmän rättsgrundsats i detta fall.45

3.9 Påföljder vid fel i varan 

Det är osäkert om KöpL kan aktualiseras vid rådighetsfel. Dock är det inom doktrinen 
godtagbart att tillämpa dess 17- 19 §§. Rättsliga fel behandlar 41 § som hänvisar till 32 
§ 1 st. och 33 § att köparen borde reklamera de fel han känt till. Fel som strider mot tro 
och heder hittar man i 33 § och de som orsakas av grov vårdslöshet finns i 33 och 39 §§. 
Den som drabbats av ett kontraktsbrott kan välja mellan att häva eller att stå fast vid 
köpet. Denna valmöjlighet är som ett skydd till den drabbade avtalsparten.46 Enligt 30 § 
kan en köpare om felet inte beror på honom eller någon på hans sida kräva avhjälpande, 
omleverans, prisavdrag, häva köpet, kräva skadestånd eller hålla inne betalningen. Alla 
påföljder kan naturligtvis inte användas samtidigt. Skadestånd kan dock kombineras 
med alla påföljder.47
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44 Ramberg JT 1993-94 s 522-526�
45 Hultmark (not 25) s 27-31 och 160-162�
46 Hultmark (not 25) s 33�
47 Gerhard (not 6) s 41�
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4. Konsumentköplagen 
4.1 En historisk tillbakablick 

Innan den gamla konsumentköplagen fanns var det vanligt att säljare begränsade sina 
åtaganden i standardavtal. Det kunde t.ex. komma på köparen att visa att fabriken gjort 
fel och att ägaren inte varit vårdslös då oljetråget spruckit efter ett bilköp.48 Den gamla 
konsumentköplagen (1973:877) upptar endast vissa frågor punktvis till skydd för 
konsumenterna. Den innehåller minimiregler som standardavtal inte kunde åsidosätta 
till konsumentens nackdel. Som ett komplement till lagen gällde 1905 års köplag. 
Arbetet på en ny konsumentlagstiftning började år 1976 genom en utredning som 
innehöll förslag till en ny köplag, (SOU 1976:66). Året efter 1977, tillsattes en 
utredning för att göra en översyn av KKL. Förslaget om en ny köplag antogs ej, en 
påverkande faktor var att man inom det internationella planet arbetat fram en 
konvention beträffade internationella köp, (CISG som inkorporerats i svensk rätt genom 
SFS 1987:822). I Norden arbetade man med att få fram ett förslag till en nordisk köplag 
som resulterade i NU 1984:5. Ett nytt förslag till en ny konsumentköplag presenterades 
1984, genom SOU 1984:25. I Sverige antogs att CISG skulle gälla i vissa delar vid 
internationella köp, se Lag (1987:822) om internationella köp. CISG gäller ej vid köp 
mellan två nordiska länder enligt dess 2 §. År 1989 lades ett nytt förslag fram till en ny 
köplag som var byggt på FN-konventionen, CISG. Ett ytterligare förslag lades fram till 
en ny konsumentköplag som i stort är anpassad till den nya föreslagna KöpL. I maj 
1990 antogs den nya konsumentköplagen (1990:932) av riksdagen och trädde i kraft 1 
januari 1991. Det finns stora skillnader mellan 1990 års lag och den från 1973.49

Genom SOU 1995:11 togs nya diskussioner upp om garantier, preskriptionstid och 
borgenärsskydd m.m.50 Genom SFS 2002:587 (prop.2001/02:134) gjordes ändringar i 
lagen från 1990. De nya reglerna inkorporerades i svensk rätt efter ett EG-direktiv 
(1999/44/EG). Den nya lagen bygger på väsentliga delar från KöpL. I dess proposition 
föreslogs bland annat att fel som visar sig inom sex månader skall anses ha funnit där 
redan vid avlämnandet (så kallade ursprungliga fel, se avsnitt 4.5). Vidare fanns ett 
förslag om att köparen ska få sakrättsligt skydd mot säljaren genom sitt avtal och inte 
genom att få varan i sin besittning. Här föreslogs också att fel som reklamerats inom två 
månader alltid har reklamerats i tid samt att tillverkning av lösa saker uteslutande 
kommer att få sin reglering i KKL. Ett par argument för införandet av den nya 
konsumentköplagen var att konsumenten var en svagare part och att konsumenter ofta 
har mindre erfarenheter än näringsidkare som agerar yrkesmässigt. Ett annat argument 
var att konsumenter har sämre kunskaper om olika villkor och regler, därför var det 
svårt för en konsument att veta vilka rättigheter han kunde göra gällande mot en 
näringsidkare. För konsumenter kan det också vara svårt att bedöma en varas pris i 
relation till dess kvalitet. Konsumentverket och KO övervakar konsumentområdet. 
Dessa organ skyddar konsumenterna och ser till att konsumentlagarna efterlevs. Andra 
processformer finns också som marknadsdomstolen och Allmänna 
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48 Modéer, Juristernas nära förflutna -rättskulturer i förändring, Santérus förlag 2009, s 320�
49 Herre, Den nya konsumentköplagen, Norstedts juridik 1991, s 7-8�
50 Prop. 2001/02:134 s 1-2�
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reklamationsnämnden. Dessutom finns särskilda regler i RB om processer där värdet 
inte behöver överstiga ett halvt basbelopp.51

4.2 När konsumentköplagen gäller 

KKL gäller enligt 1 kap. 1 § när en näringsidkare säljer lösa saker till en konsument. 
Lagen är också aktuell då en säljande privatperson anlitar en näringsidkare som handlar 
inom sin yrkesmässiga verksamhet, för att förmedla köpet. I senast nämnda fall så 
svarar både säljaren och näringsidkaren solidariskt för de skyldigheter säljaren har 
enligt lagen. KKL är tillämplig vid köp av lösa saker och inte vid lös egendom som 
bostadsrätter, hyres- och arrenderätter, panträtter, fordringar, aktier, hus på annans mark 
och andra nyttjanderätter. Dessa typer av lös egendom är inte lösa saker och 
anledningen till att det inte omfattas av KKL:s tillämpningsområde är att det skulle 
medföra en alldeles för låg skyddsnivå för konsumenter. Vid så kallade tillverkningsköp 
är lagen också tillämplig enligt dess 2 § om inte konsumenten ska tillhandahålla en 
väsentlig del av materialet. Om konsumenten vill tillhandahålla ett tyg till en skräddare 
som ska sy upp ett plagg blir istället konsumenttjänstlagen tillämplig.52 Notera också att 
när en konsument köper lös egendom av en näringsidkare som faller utanför begreppet 
lösa saker så gäller istället KöpL. Lägg också märke till att KKL liksom KöpL talar om 
varan. I KöpL betyder det lös egendom medan det står för lösa saker i KKL. Lagen ses 
som en minimistandard och det är alltid tillåtet att avtala om bättre villkor för 
konsumenten.53

4.3 Vad som avses med en reklamation 

I KKL har köparen inget ansvar att undersöka en vara innan köpet, dock har köparen en 
skyldighet att reklamera fel som han borde ha upptäckt.54 I konsumenttjänstlagen anges 
istället att köparen är skyldig att göra en ytlig granskning omgående av resultatet.55 Den 
skadelidande parten ska också begränsa sin skada enligt 42 § KKL.56

Om inte köparen reklamerar i tid så förlorar han sin rätt att göra felet gällande. 
Reklamationen ska ske inom skälig tid som anges i 23 § 1 st., det vill säga från att 
köparen märkt eller borde ha märkt felet. Köparens reklamation till säljaren behöver 
inte innehålla en teknisk beskrivning av felet men det räcker inte heller att han endast 
uttrycker missnöje. Reklamationen till säljaren kan vara neutral men den måste 
innehålla en beskrivning om hur felet visar sig, t.ex. bör säljaren informeras om en tv 
som visar en otydlig bild. Om ett köpeavtal t.ex. innehåller villkor att köparens påföljd 
måste göras gällande skriftligen eller att en kortare reklamationsfrist erhålles så tvingas 
inte köparen att följa detta.57 KKL är som tidigare nämnt tvingande till konsumentens 
förmån. Det innebär att säljare inte kan ställa högre krav på köpare än lagen anger.58

ARN har uttalat: ”Den omständigheten att parterna i ett köpeavtal avtalat om att köpet 
inte ska omfattas av garanti eller reklamationsrätt fråntar inte säljaren ansvaret för 
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51 Herre, Konsumentköplagen - en kommentar, 2004 s 32-33�
52 Herre 1991 (not 49) s 12-14�
53 Kihlman, 2008 (not 42) s 28�
54 Hultmark (not 25) s 97�
55 Prop. 1984/85:110 s 217�
56 Agell SvJT 1991 s 407�
57 Prop. 1989/90:89 s 113�
58 Gerhard (not 6) s 87�
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ursprungliga fel”, se vidare om detta i 3 § KKL.59 Det är trots allt inte fel om säljaren 
för att underlätta en reklamation, rekommenderar köparen att ta med ett kvitto eller ett 
garantibevis vid en reklamation. Då behöver säljaren inte ifrågasätta om varan är köpt 
hos honom eller någon annan. Klausuler som ställer krav på ett kvitto eller garantibevis 
för en reklamation är däremot ogiltiga.60 ARN konstaterar att det inte finns några 
formella krav på att ett kvitto måste medfölja vid en reklamation men det krävs ändå 
någon form av bevisning för att en vara är inköpt hos ett företag. Kan konsumenten inte 
styrka inköp hos en näringsidkare kan inte heller felpåföljder komma att bli aktuella.61

Köparen torde inte kunna ange vissa fel som han märkt eller borde ha märkt och senare 
göra gällande andra fel som inte påtalats.62

4.4 Rättsverkan av en reklamation och preskription 

Reklamationen måste vara säljaren tillhanda inom en skälig tid. Reklamationer som sker 
inom två månader ska alltid anses ha skett inom skälig tid, se 23 § 1 st. Reklamation kan 
också ske inom en längre tid som i det enskilda fallet kan anses skälig efter att 
konsumenten upptäckt eller borde ha upptäckt felet.63 Vad som annars räknas som 
skälig tid är olika beroende på situationen. En reklamation går på mottagarens risk se 47 
§. Ta följande exempel som Herre beskriver: En köpare har beställt en soffa, när soffan 
har anlänt så hinner han inte undersöka den eftersom han ska iväg på semester i tre 
månader. Efter sin semester så packar köparen upp sin soffa och upptäcker då ett fel, 
den har fel färg. Med största sannolikhet kan inte konsumenten göra gällande några 
felpåföljder i det här fallet. Konsumenten borde ha upptäckt felet vid mottagandet och 
ingen giltig ursäkt finns heller. Antag istället att köparen varit hindrad från att reklamera 
i tid, genom en godtagbar ursäkt som sjukdom.64 En fördröjning av reklamationen kan 
alltså ske om en giltig ursäkt finns och andra omständigheter av subjektiv natur.65

Tydligt är enligt propositionen att köparen har en längre tid på sig att reklamera än vad 
näringsidkare har. Det innebär inte att konsumenten kan strunta i att undersöka varan 
utan det bör han göra snarast möjligt, i alla fall ytligt.66 ARN har uttalat sig om när en 
konsument borde ha upptäckt ett fel. En konsument har köpt en stickad tröja som hon 
tvättat och sedan lagt upp på vinden. Ett år senare när tröjan togs ner från vinden insåg 
köparen att det luddiga från tröjan ramlat bort och att endast ett nät återstod. Nämnden 
påpekade att tröjan var behäftad med fel men att konsumenten borde ha upptäckt detta 
direkt efter tvätten. Därför hade reklamationen till säljaren gjorts för sent, se Avgörande 
1997-06-02 ; 1996-5650. 

En köpare har inte någon uttrycklig undersökningsplikt enligt KKL som motsvarar 
KöpL 31 § 1 st.67 Om en reklamation riktas mot en näringsidkare som förmedlar ett köp 
mellan två privatpersoner så räcker det med att köparen reklamerar till en av parterna 
inom den skäliga tiden för att bevara sin invändning om rätt mot båda. Den av parterna 
som mottagit en reklamation av detta slag bör därmed informera den andre. Enligt 
huvudregeln i 23 § 1 st. bör köparen reklamera till säljaren. Köparen kan också 
reklamera till någon annan än säljaren om denne åtagit sig ansvaret att svara för 
������������������������������������������������������������
59 ARN, Avgörande 2011-01-14; 2010-6188�
60 Prop. 1989/90:89 s 113-114�
61 ARN, Avgörande 2008-05-15; 2008-1134�
62 Herre 2004 (not 51) s 288 not 25 NJA 1936 s 584�
63 Prop. 2001/02:134 s 85 se även NJA 2008 s 1158 där HD nämner reklamationsfristen enligt KöpL, 
KKL och behandlar fristen för fastighetsköp.�
64 Herre 1991 (not 49) s 63�
65 Hultmark (not 25) s 57�
66 Prop. 1989/90:89 s 114-115�
67 Herre 2004 (not 51) s 271-275 och Ramberg 1993 (not 12) s 12�
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reklamationen se 2 st. Om inte köparen reklamerar inom tre år så förlorar han sin rätt att 
göra invändningar om inte det finns en garanti eller en liknande utfästelse se 23 § 3 st.68

I SOU 1995:11 diskuterades om den tvååriga preskriptionstiden skulle förlängas till tre, 
fem eller tio år. Utredningen menade att det fanns övervägande skäl till att förlänga 
reklamationsfristen till fem år.69 Tiden förlängdes den 1 april 2005 från två år till tre 
trots att andra tidsfrister föreslogs. Av propositionen framgår: 

”Konsumentverket anser för sin del att preskriptionstiden bör förlängas till tio år, bl.a. 
då detta skulle minska betydelsen av huruvida vissa avtal rörande fasta saker, t.ex. 
arbeten på en uppvärmningsanläggning, betecknas som ett avtal om köp eller ett avtal 
om tjänst. I en särskild framställning till Justitiedepartementet i denna fråga 
(Ju2000/696/L2) påtalar verket att det är orimligt att konsumenten får bära ansvaret för 
fel i varan som visar sig först efter det att den tvååriga preskriptionstiden har löpt ut och 
att detta motverkar en önskvärd produktutveckling”.70

Ett undantag från konsumentköplagspreskriptionen om tre år finns i 24 §. Den innebär 
att om säljaren handlat grovt vårdslöst eller i strid mot tro och heder så gäller istället 
allmänna regler om en preskriptionsfrist om 10 år.71 Felet skall vara av den art som 18 § 
tar upp: att varan säljs i strid mot ett förbud som har meddelats med stöd av 27 § eller 
36 § produktsäkerhetslagen (2004:451) eller mot ett annat försäljningsförbud, eller om 
varan anses påtagligt farlig för liv eller hälsa.72 Vid dessa typer av illojalt beteende är 
det naturligt att reklamationsfristen flyttas fram.73 Det torde även vara så när säljaren 
kände till felet men underlåtit att upplysa köparen om felet i förhoppning att det inte 
skulle visa sig innan preskriptionstidens utgång.74

Enligt artikel 7.1 andra st. i konsumentköpsdirektivet framgår att medlemsstaterna har 
möjlighet att, föreskriva att det vid köp av begagnade varor skall gälla en kortare 
preskriptionsfrist än lagen anger för nya. För begagnade varor får fristen kortast vara ett 
år. Det framgår vidare av artikel 5.1 att den inte får vara kortare än två år för nya varor. 
I den svenska KKL görs ingen skillnad i reklamationsfristen mellan nya och begagnade 
varor.75

4. 5 Ursprungliga fel i varan 

Bestämmelsen om ursprungliga fel i 20 a § infördes i samband med 
konsumentköpsdirektivet. Det innebär att en näringsidkare är ansvarig för ursprungliga 
fel som funnits vid avlämnandet men som visat sig först senare. Utgångspunkten för 
bedömningens blir såldes varans avlämnande. Här är det upp till näringsidkaren att visa 
att felet ej fanns vid varans avlämnande och komma med invändningar i form av 
onormalt brukande, vanvård, olyckshändelse eller liknande. Konsumentens position blir 
samma som om en garanti hade lämnats för de första sex månaderna för varans funktion 
eller egenskaper. Viktigt att poängtera är att paragrafen inte gäller om det anses 
oförenligt med varans eller felets art.76 Mjölk t.ex. är något som aldrig kan komma att 
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68 Prop. 1989/90:89 s 114-115�
69 SOU 1995:11 s 27-40�
70 Prop. 2004/05:13 s 102 och 183�
71 Preskriptionslagen 2 §�
72 Prop. 1989/90:89 s 116�
73 Herre 1991 (not 49) s 64�
74 Herre, Konsumentköplagen – En kommentar, Nordstedts Juridik 2009, s 279�
75 Prop. 2001/02:134 s 68-69�
76 Herre 2004 (not 51) 250-253�



21�
�

hålla under sexmånadersfristen. Regeln innebär dock ingen bevislättnad för 
konsumenten utan 20 a § hjälper endast konsumenten att bevisa att felet redan fanns i 
varan vid riskövergången.77

4.6 Vad som avses med en garanti 
�
En garanti innebär att säljaren svarar för försämringar som uppkommer under 
garantitiden. Det innebär att säljaren hålls ansvarig för felansvar. För att säljare inte ska 
bli ansvarig för felansvar krävs det att han kan visa att försämringen beror på vanvård 
eller annan olyckshändelse efter riskens övergång.78 Enligt konsumentköpsdirektivet så 
innebär en garanti något som en säljare frivilligt åtar sig utan särskild kostnad till en 
konsument. Det kan handla om att han ska återbetala det erlagda priset, byta ut, reparera 
eller på något annat sätt ta hand om varan när den inte stämmer överens med 
garantibevis eller motsvarar reklam för varan.79

En Almén-garanti innebär som tidigare nämnt att säljaren ansvarar för fel vid tiden för 
riskens övergång, 80 se ovan avsnitt 3.7. En annan typ av garanti är de så kallade 
hållbarhets- och funktions- garantierna, se avsnitt 3.7. Då ansvarar säljaren för att varan 
är felfri vid tidpunkten för varans avlämnande samt under hela garantitiden, säljaren 
ansvarar inte heller för vanvård eller onaturligt brukande. Alla garantier och liknande 
utfästelser som är tidsbestämda räknas som funktions- och hållbarhetsgarantier enligt 21 
§. Uppkommer en försämring av varan som säljaren genom garantin har lovat att svara 
för måste säljaren stå för den. Dessa funktions- och hållbarhetsgarantier som då utlovats 
gör att 20 a § om så kallade ursprungliga fel inte behöver aktualiseras då. En säljare kan 
välja att begränsa sina garantiutfästelser, om så inte sker får garantin anses gälla för hela 
varan. Säljaren har bevisbördan enligt 21 § när det gäller orsaken till varans försämring 
och det kan därmed räcka att han gör det sannolikt att felet beror på t.ex. vanvård. Har 
säljaren inte lämnat någon garanti alls är det alltså upp till köparen att visa att felet är ett 
ursprungligt fel för att han ska kunna reklamera varan bortsett från de sex första 
månaderna. När säljaren har lämnat en garanti är det därmed upp till honom att bevisa 
vad felet beror på. En garanti kan aldrig inskränka på KKL.81 Det krävs inte heller att 
säljaren använder ordet garanti för att 21 § ska aktualiseras utan det räcker med att 
utfästelsen motsvarar en vanlig tidsbegränsad garanti. En näringsidkare som säljer bilar 
kan ställa upp vissa körsträckor som en garanti innefattar.82 Har en garanti lämnats för 
längre än tre år flyttas automatiskt reklamationstiden fram i motsvarande mån.83

4.7 Påföljder vid fel i varan enligt konsumentköplagen 

De flesta felpåföljder som en konsument kan kräva känner vi igen från KöpL, se avsnitt 
3.9. Dessa är enligt den 22 § prisavdrag, skadestånd, hävning, avhjälpande, ersättning 
för avhjälpande, hålla inne betalningen eller omleverans. Dessa påföljder gäller endast 
för faktiska fel och för de rättsliga felen gäller 21 a §. När ett rättsligt fel föreligger har 
en konsument i princip samma påföljder att använda sig av som vid de faktiska. Enda 

������������������������������������������������������������
77 Gerhard (not 6) s 84�
78 Herre 1991 (not 49) s 50�
79 Prop. 2001/02 s:28�
80 Herre 1991 (not 49) s 49�
81 Gerhard (not 6) s 85-86�
82 Herre 2004 (not 51) s 257-258�
83 http://www.konsumentverket.se/global/konsumentverket.se/best%c3%a4lla%20och%20ladda%20 
%20ner/lagar/dokument/konsumetkoplagen_broshyr_a4_2007.pdf, se även Prop. 1989/90:89 s 115-116�
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skillnaden är att det i 22 a § inte finns någon hänvisning till 23 § 3 st. om 
reklamationsfristen om tre år, vilket innebär att den inte gäller för rättsliga fel.84 Det 
anses att de rättsliga felen kan förbli dolda under en avsevärd tid och därför gäller inte 
den treåriga regeln om preskription utan istället den allmänna regeln om 10 år.85
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84 Gerhard (not 6) s 87�
85 Herre 2004 (not 51) s 283�
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5. Jordabalken
5.1 En historisk tillbakablick på jordabalken  

För att kunna förklara felreglerna i 4 kap. 19 § så behövs en tillbakablick på den gamla 
rätten som gällde före 1970. Då skulle hela avtalsinnehållet upptas i kontraktet och 
säljaren ansvarade därmed bara för de uppgifter han lämnat däri. Med andra ord så 
svarade säljaren t.ex. endast för areal till en jordbruksfastighet om uppgifter härom 
fanns i köpehandlingarna. Allt eftersom kom detta att suddas ut i praxis och även de 
uppgifter som inte upptagits i köpehandlingarna kunde hålla säljaren ansvarig. Det 
gällde framför allt i fall då säljaren känt till felet. Enligt förarbetena till JB kom också 
säljaren att åläggas ett ansvar för de abstrakta felen då en fastighet inte höll den normala 
standard som en köpare kan göra anspråk om. Därmed kom reglerna att närma sig de 
som gäller vid köp av lös egendom. År 1990 infördes också en skyldighet för köpare att 
reklamera enligt 4 kap. 19 a §, här infördes också en preskriptionsregel i 4 kap. 19 b §. 
Reglerna i 4 kap. 11-19 c §§ blev indispositiva för näringsidkare som säljer fastigheter 
till en konsument.86 Det gjordes också ett förtydligande om köparens 
undersökningsplikt som skrevs in under 19 § 2 st.87

5.2 Formkrav vid fastighetsköp 

I 1 kap. 1 § framgår att fast egendom är jord. Från dess fjärde kapitel framgår att det 
gäller vid köp, byte och gåva av fast egendom. Redan i våra medeltidslagar fanns 
särskilda ceremonier att iaktta vid övergång av fastighet. I 1734 års lag framgår ur 1 kap 
2 § JB att köpet skulle ske skriftligen ”med tvägge manna vittne”. Idag behöver inte 
längre två vittnen medverka men köpet är fortfarande ett formalavtal som kräver vissa 
uppställda krav för att bli en giltig handling. Köpeavtalet ska ske skriftligen och det 
underlättar för köparen om säljaren underskrift är bevittnad när han ska ansöka om 
lagfart. Säljaren och köparens underskrifter ska finnas med, en uppgift om 
köpeskillingen, vilken fastighet köpet gäller samt en överlåtelseförklaring att säljaren 
överlåter fastigheten till köparen, se 4 kap. 1 §. Ofta upprättas två handlingar, ett 
köpekontrakt och ett köpebrev som är ett bevis om att köpet blivit fullbordat.88

5.3 Säljarens felansvar  

Ur 4 kap. 19 § 1 st. framgår köparens rätt till att göra felpåföljder gällande genom vad 
som framgår av avtalet, vad köparen med fog kunnat förutsätta vid köpet, om 
undersökningsplikten är fullgjord och om säljaren kan hållas ansvarig för en bristande 
upplysning eller om en friskrivning anses föreligga. En köpare av fast egendom har en 
så kallad undersökningsplikt som innebär att fastigheten ska undersökas innan köpet så 
att den inte är bristfällig genom ett abstrakt- eller ett konkret fel. En köpare bör akta sig 
(caveat emptor) så att han inte förvärvar en fastighet med fel till ett för högt pris. En 
säljare kan komma att friskriva sig genom att t.ex. avsäga sig allt ansvar från 
dräneringen. Andra friskrivningar kan vara att säljaren frånsäger sig att betala ersättning 
till köparen eller att på något annat sätt att svara för fel som visar sig i fastigheten.89

Generellt så ska friskrivningarna vara klara och tillräckligt tydliga. Allmänt lovprisande 
ord från en säljare som att t.ex. fastigheten är i ett utmärkt skick, ansvarar säljaren inte 
för. Som huvudregel är det inte tillräckligt att skriva att en fastighet säljs i befintligt 
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86 Hellner (not 22) s 52, 60 och 70 se även 4 kap 19 § d JB�
87 Grauers, Fastighetsköp, Juristförlaget 2010, s 193�
88 Agell & Malmström, Civilrätt, Liber 2007, s 248-249�
89 Hellner (not 22) s 53-61�
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skick.90 En sådan klausul talar inte om för köparen att säljaren friskriver sig från alla 
påföljder på grund av fel i fastighet.91 En säljare svarar för dolda fel som finns i 
fastigheten och det innebär fel som en köpare inte borde upptäcka.92 Normalt ska inte en 
köpare av fast egendom behöva anlita en sakkunnig för en undersökning innan köpet. 
Det ska därmed räcka med en normalt erfaren köpare.93 Däremot om köparen ser något 
konstigt bör han gå vidare med detta och anlita en sakkunnig. Felreglerna är av 
dispositiv karaktär utom när en näringsidkare säljer till en konsument som tidigare 
nämnts, då kan inte näringsidkaren friskriva sig från felreglerna, se 19 d § 1 st. Enligt 
paragrafens 2 st. så får näringsidkaren och konsumenten begränsa sitt skadeståndsansvar 
genom att näringsidkaren inte ska behöva ersätta förlust i näringsverksamhet. 
Näringsidkaren kan alltså inte friskriva sig från de faktiska felen i 11 §, 12 och 19 §§ 
eller de rättsliga felen i 15-17 §§. Näringsidkaren kan därmed inte heller friskriva sig 
från rådighetsfelen i 18 § eller från 19 c §, om hur avdrag ska beräknas. 
Ansvarsfriskrivningar sätts ofta ur spel i konsumenttvister. Den tvingande karaktären av 
reglerna syftar på vad konsumenten kan ”med fog kunnat förutsätta vid köpet”. Säljaren 
kan inte heller friskriva sig från skadeståndsansvar, oriktiga uppgifter eller försumlighet 
att lämna vissa uppgifter. Köparens undersökningsplikt bortfaller inte om han är 
konsument. För fel som kunnat upptäckas vid en undersökning skyddar alltså inte de 
indispositiva reglerna mot. Här påverkas inte heller reklamationen av den tvingande 
karaktären då dessa regler inte kan göras strängare.94 En köpare kan normalt bara häva 
ett köp inom ett år enligt 12 § 2 st. om inte parterna är överens om en längre tid för 
hävning.95

5.4 Reklamation enligt reglerna i 4 kap. JB 

För att en köpare ska kunna göra en reklamation gällande så måste han lämna säljaren 
ett meddelande inom skälig tid från det att han märkt eller borde ha märkt felet, 19 a § 1 
st. En reklamation kan ske muntligen men för att preskriptionen ska brytas krävs det att 
borgenären skickar ett skriftligt krav (i ett rekommenderat brev) eller väcker talan enligt 
5 § PreskrL. Om inte gäldenären erkänner sin skuld. Viktigt att komma ihåg är att dessa 
påföljder är dispositiva (utom i konsumentförhållanden) och därmed kan parterna 
komma överens om en annan preskriptionstid eller om andra legala påföljder än 
hävning, avdrag och skadestånd. Det räcker att köparen lämnar en neutral reklamation 
med det lägsta kravet att felet beskrivs och att köparen vill göra ett fel gällande. Här 
behövs inte felpåföljden göras gällande, det räcker dock inte att köparen allmänt klagar 
på fastigheten.96

Köparen har som tidigare nämnts en undersökningsplikt som gör att fel som borde 
upptäckts inte kan göras gällande senare, se 19 § 2 st. Reglerna om reklamation siktar i 
första hand in sig på dolda fel. Reklamationsfristen för dolda fel beräknas med 
utgångspunkt från den tidpunkt då felet framträder. Utifrån köparens sakkunskap kan 
frågan om när köparen borde ha upptäck felet komma att variera.97 Tiden man har på sig 
������������������������������������������������������������
90 I NJA 1975 s 545 uttalar HD sig specifikt om befintligt skick klausuler och friskrivningen godtogs 
mellan två privatpersoner.�
91 Se NJA 1978 s. 301, där en säljare gjorde en utfästelse om att dricksvattnet var ”utmärkt” och ”friskt 
och kallt”. Avtalet var enligt HD på gränsen mellan ett avtalsinnehåll och allmänt lovprisande. Säljaren 
ansågs därför inte ansvarig för utfästelsen av vattnets lämplighets som dricksvatten.�
92 Hellner (not 22) s 56�
93 Prop. 1980/90:77 s 41�
94 Hellner (not 22) s 57 och 70-71�
95 Grauers (not 87) s 111�
96 Grauers (not 87) s 111-112 och 155-156�
97 Prop. 1989/90:77 s 63�
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för att göra en reklamation varierar beroende på om säljaren är en näringsidkare och 
handlar med fastigheter eller en privatperson. Vad som avses med skälig tid kan komma 
att variera utifrån olika omständigheter. Privatpersoner kan komma att behöva längre tid 
på sig för att bland annat anlita sakkunnig som biträde.98 I det tidigare nämnda rättsfallet 
NJA 1998 s 1158 beskriver HD vad som räknas som skälig tid och när den börjar löpa. 
Köparna hade reklamerat inom fyra och en halv månader, vilket ansågs utgöra en skälig 
tid. Reklamationen går också på mottagarens risk se 19 a § 3 st.99

5.5 Preskription enligt felreglerna 

Reklamerar inte köparen i tid så mister han sin rätt om inte 4 kap. 19 b § blir aktuell. 
Där framgår att en fordring preskriberas 10 år efter tillträdet. I SOU 1987:30 så 
föreslogs att preskriptionstiden i sin helhet skulle komma att preskriberas efter 3 år och 
efter 10 år då en näringsidkare säljer till en konsument. Detta förslag fanns fortfarande 
kvar i lagrådsremissen men togs tillbaka av departementschefen senare.100 Felet är inte 
heller relevant om det är av en sådan art att köparen kände till eller borde ha känt till att 
t.ex. en rättighet till fastigheten fanns. Även om köparen inte har någon 
undersökningsplikt i dessa fall så kan han inte strunta i de intryck som han får vid ett 
besök på platsen eller från avtalsförhandlingarna. Ett fel är relevant om köparen var i 
god tro vid köpet. Handlar en säljare grovt vårdslöshet eller i strid mot tro och heder så 
gäller inte preskriptionsregeln utan 19 a § 2 st.101

5.6 Garantier från säljaren  

En garanti kan vara intagen i en köpehandling eller muntligen utfäst av en säljare. En 
köpares undersökningsplikt kan komma att reduceras eller att falla bort helt om en 
garanti finns. Säljaren åtar sig ett viljeansvar genom en viljeförklaring. Ett exempel på 
en sådan kan vara att en säljare garanterar att en byggnad har bygglov och följer detta av 
avtalet så är säljaren ansvarig enligt 19 § 1 st. första meningen. Det går alldeles utmärkt 
att skriva in påföljder i avtalet avsedda för fall då en garanti avviker från avtalet men det 
är ovanligt att detta sker i praktiken. En garanti kan omfatta fysiska, rättsliga, och andra 
egenskaper. En köpare bör be om en utförlig garanti av något som säljaren garanterar i 
avtalet.102

5.6.1 Enuntiationer  

Enuntiationer är uppgifter som är ägnade att ge tillit till köparen som ska kunna utgå 
från att det som sägs stämmer. Köparen bör ha fått något slags intryck av uppgifterna 
som ska ha inverkat på köpet. De uppgifter som lämnas ska därmed vara ganska så 
precisa. En enuntiation innebär också att en köpares undersökningsplikt kan reduceras 
eller falla bort. En säljare bör aldrig lämna uppgifter som han inte är beredd att stå för. 
Är säljaren osäker så bör han reservera sig för uppgifterna eller ta tillbaka dem.103 En 
enuntiation kan därmed komma att bli bindande även om den lämnats utan att vara 
varken styrkt eller garanterad.104 Viktigt är dock att hålla isär enuntiationer och allmänt 
lovprisade uppgifter.105
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98 Grauers (not 87) s 188 och 201�
99 Prop. 1989/90:77 s 80�
100 SOU 1987:30 s 73-76 och Prop. 1989/90:77 s 63-64 och 79�
101 Grauers (not 87) s 111, 156, 175 och 180�
102 Grauers (not 87) s 146-147�
103 Grauers (not 87) s 147-154�
104 Melin, Juridikens begrepp, Iustus förlag 2002, s 135�
105 NJA 1978 s. 301 (not 91)�
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6. Diskussion, en jämförelse mellan de olika 
reklamationsreglerna 
6.1 Vad som är gemensamt för de olika reklamationsreglerna 

Det finns inget formkrav för hur ett meddelande om att en prestation ej godtas ska se ut. 
Det kan därmed räcka med en muntlig reklamation men en sådan kan vara svår att 
bevisa. Vad som är gemensamt för de tre olika reklamationerna är att en neutral 
reklamation ofta är det som krävs, se avsnitt 3.8, 4.3 och 5.4. Det vill säga att man inte 
bara klagar allmänt, utan förklarar hur felet visar sig samt att man vill göra en felpåföljd 
gällande. Vissa handlingar kan innebära ett konkludent godkännande av ett 
kontraktsbrott och i vissa fall kan en konkludent reklamation ges. När ett dispositivt 
rättsläge föreligger så är det inte ovanligt att olika standardavtal och individuella 
kontrakt tar upp hur en reklamation bör gå till genom att den ska vara skriftlig. Vad 
rättsföljden blir om man bryter mot detta är dock oklart och mer en tolkningsfråga. En 
underlåtenhet att reklamera något kan komma att ses som ett godkännande av den andra 
partens prestation, dessutom går rätten att göra reklamation förlorad. Om man inte 
begränsar sin motparts förlust kan det uppkomma en skadeståndsskyldighet. Genom att 
reklamera så kan inte heller den drabbade parten spekulera i prisförändringar på den 
kontraktsbrytande partens sida.106 Dessutom ses det som god reklamationssed att 
reklamera så fort man upptäcker ett fel, se avsnitt 3.4. Garantier, enuntiationer och 
andra utfästelser från en säljare kan komma att hålla honom ansvarig för en köpares 
reklamation, se avsnitt 3.7, 4.5, 4.6, 5.6 och 5.6.1. Köparen kan i alla tre lagarna 
åberopa att säljaren handlat mot tro och heder eller grovt vårdslöst, se avsnitt 3.6, 4.4, 
och 5.5. Vad som också är gemensamt för de olika typerna av köp är att reklamationen 
går på mottagarens risk, se avsnitt 4.4, 5.4 samt 82 § KöpL. Dessutom verkar det som 
om en köpare enligt alla de tre lagarna ska reklamera så fort som möjligt, det vill säga 
att han inte utan oskäligt uppehåll kan dröja med reklamationen, se avsnitt 3.6, 4.3 och 
5.4.

6.2 Skillnader i reklamation enligt KöpL, KKL och JB 

Det finns inget formkrav vid köp av lös egendom.107 Inom fastighetsrätten krävs som 
nämnts under avsnitt 5.2, ett formalavtal för att köpet ska förverkligas. Vad vi här kan 
urskilja är att fast och lös egendom ställer olika krav på en reklamation, jfr avsnitt 3.4, 
4.3 och 5.4. Enligt KKL och KöpL ska köparen reklamera ett fel inom en skälig tid från 
det att han märkt eller borde ha märkt felet, se avsnitt 3.6 och 4.3. Här ligger köp av 
fastighet nära med vad som anges vid köp av lös egendom.108

Tidsfristen kan också komma att variera beroende på typ av köpeobjekt enligt KöpL.109

Det framgår hur tidsfristen kan komma att variera beroende på typ av vara från att vara 
bara några timmar upp till två år som KöpL anger eller tre år som KKL anger.110

Tidsfristen beror helt på vilka intressen som ska tillvaratas samt vilka omständigheter 
som tas i beaktning vid en skälighetsbedömning. Särskilda omständigheter som 
sjukdom kan komma att flytta fram fristen. Att reklamera är något som måste göras så 
fort ett tecken på funktionsfel visar sig. Köparen måste dock först få en uppfattning om 
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106 Hultmark (not 25) s 17-18, 115 och 119�
107 http://www.thomsonreuters.se/juridik/sub/ord.aspx?word=k%C3%B6pekontrakt�
108 Jfr Prop. 1989/90:77 s 45 �
109 Prop. 1989/90:76 s 124�
110 Prop. 1989/90:77 s 45 samt 23 § KKL och 32 § KöpL�
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varan motsvarar vad som avtalats och ibland inhämta sakkunnig på området innan 
reklamationsfristen börjar löpa. Enligt KKL så anses att fel som reklamerats inom två 
månader alltid lämnats i rätt tid. Fel som visar sig inom sex månader räknas som 
ursprungliga fel och sexmånadersfristen gäller som om en garanti lämnats för de första 
sex månaderna. Vid fastighetsköp kan det dock vara mycket svårare för en privatperson 
att få kännedom om att det föreligger fel som kan göras gällande mot säljaren, än vid 
köp av lös egendom. Därför är det också här accepterat att en köpare kan anlita ett 
biträde som kan undersöka felet.111

När det gäller köp av fast egendom har köparen inte någon undersökningsplikt efter 
köpet som finns i KöpL 31 § 1 st., där köparen ska undersöka varan med god 
affärssed.112 Vid fastighetsköp så föreligger en sträng undersökningsplikt innan köpet 
som skiljer sig från köp av lös egendom, se 20 § KöpL.113 I KöpL ska köparen 
reklamera fel som han känner till snabbt. Det innebär att köparen ska göra en tämligen 
snabb och omfattande undersökning av varan, vilket upplevs som ganska strängt. KKL 
saknar en undersökningsplikt av varan efter köpet men enligt 23 § 1 st. så uppkommer 
en skyldighet att reklamera redan då konsumenten ”borde ha upptäckt felet”.114 Vid 
fastighetsköp så har köparen en plikt att reklamera när felet framträder på ett påtagligt 
sätt.115 Grauers menar att det är svårare för en köpare av fast egendom att upptäcka 
fel.116 Tiden för reklamationen beror också på vilket typ av köpare det rör sig om, se 
avsnitt 5.3.

Det finns inte någon speciell tid för hävning av lös egendom117 som motsvarar 4 kap. 12 
§ 2 st. i JB, se avsnitt 5.3. Vanligtvis efter att mer än ett år förflutit så kan köparen 
normalt bara välja mellan prisavdrag och skadestånd som kompensation för fel i 
fastighet. Det finns olika regler om påföljderna i de olika lagarna. I JB kan köparen 
endast göra alla felpåföljder gällande om säljaren handlat i strid mot tro och heder eller 
grov vårdslöshet. Det finns inga regler om att köparen kan kräva avhjälpande vid fel i 
fastighet. Köparen behöver därmed inte godta en säljares anspråk om avhjälpande. Inte 
heller finns någon tvåårspreskription utan här gäller den allmänna regeln om 
preskription istället.118 Säljaren går ej fri från ansvar förrän den tioåriga preskriptionen 
har passerat, se avsnitt 5.5 samt NJA 1998 s 1158. 

Säljaren kan välja att avhjälpa eller att omleverera en vara enligt KöpL119 och KKL.120

Vid köp av lös egendom kan köparen förlora sin rätt om han inte reklamerar då han 
märkt eller borde ha märkt kontraktsbrottet, se avsnitt 3.6. Även om KöpL inte 
innehåller någon tvåmånadersfrist som anförts i avsnitt 4.4, så har man ändock i vissa 
fall godtagit ett visst dröjsmål av reklamation mellan privatpersoner.121

När en omyndig handlar något med sin förmyndares samtycke så kan man fråga sig när 
reklamationsfristen börjar löpa. Är det från när den omyndiga upptäcker ett fel i varan 
eller är det från och med när förmyndaren informeras? Hultmark menar att det i princip 
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111 Hultmark (not 25) s 57-58, 61 och 199-202�
112 Grauers (not 87) s 155 not 204  �
113 Hellner (not 22) s 57�
114 Herre 2004 (not 51) s 290�
115 Prop. 1989/90:77 s 62�
116 Grauers (not 87) s 85�
117 Grauers (not 87) s 112�
118 Ramberg och Herre, Allmän köprätt, Norstedts juridik 2009, s 174 och 182 �
119 Se 36 § 1 st. KöpL�
120 Se 26 § KKL�
121 Ramberg 1995 (not 15) s 388�
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är förmyndarens kunskap som är relevant. Hon menar vidare ”även om det är en fråga 
om reklamationsskyldighet som inte är förknippad med undersökningsplikt, kan man 
antagligen kräva att förmyndaren kontrollerar om den omyndige är nöjd med 
prestationen”.122

6.3 Vilken form av bevisning krävs för att göra en reklamation? 

Vid en reklamation för fastighet bör en köpare kunna visa upp garantier och liknande 
som intagits i köpehandlingarna för att eventuellt kunna påvisa att något strider mot 4 
kap. 19 § 1st. Här bör även enuntiationer och garantier från en säljare upptas vid en 
reklamation till säljaren.  Om säljaren bestrider köparens anspråk om fel i fastighet bör 
han väcka talan inför domstol istället. Köparen bör också ha kontaktat någon form av 
expertis för att bekräfta att han verkligen har rätt och chans att vinna målet, se avsnitt 
5.2, 5.4 och 5.6 

Vid köp enligt KöpL är det vanligt att säljaren anger i en faktura att en reklamation 
måste göras inom en viss tid eller på ett visst sätt. Normalt så är inte en köpare bunden 
av dessa villkor om inte 3 § KöpL aktualiseras om partsbruk, se avsnitt 3.3. 
Motsvarande problem finns inte i KKL eftersom den är tvingande. En reklamation 
enligt 23 § KKL kallas för en neutralreklamation medan en särskild reklamation anger 
vilka påföljder man vill göra gällande. Ett exempel på en särskildreklamation finns i 15 
§ KKL där köparen måste ange, inom en viss tid, efter säljarens dröjsmål om han häver 
köpet eller vill kräva skadestånd. 123 Reklamationer enligt 32 § benämns i KöpL som 
neutrala. De särskilda reklamationerna gäller för omleverans eller avhjälpande samt 
hävning, dessa finns i 35 och 39 §§ i KöpL.124 Partena kan också ha avtalat om vad som 
gäller i den uppkomna situationen då en tvist uppstår, se avsnitt 3.7. I både KöpL och 
KKL måste en köpare reklamera alla fel på en och samma gång för att kunna göra dem 
gällande.125 Om stora krav ställs på en reklamation i form av precisering, så torde 
köparen ha en längre tid på sig för att framföra sin reklamation, enligt KöpL.126

När en konsument ska reklamera en vara bör han kunna föra någon form av bevisning 
för att varan är köpt hos näringsidkaren. Det räcker som tidigare nämnt att köparen 
lämnar en neutralreklamation, det vill säga hur felet visar sig. Vanligast är att köparen 
visar ett kvitto eller ett garantibevis, se avsnitt 4.3. En näringsidkare kan neka en 
konsument om inte en tillräcklig bevisning finns för när och var en vara är inköpt. 
Lagstiftaren hade kunnat göra en bevislättnad för konsumenterna om den tioåriga 
reklamationsfristen hade antagits som konsumentverket föreslog. Dessutom så hade 
gränsen mellan vad som avses som ett arbete på fasta saker och vad som avses som ett 
avtal om köp kunnat komma att spela mindre roll, om reklamationstiden vara lika lång 
för bägge typerna av avtal, se avsnitt 4.4. Antagligen hade tidpunkten för när varan är 
inköpt säkerligen inte varit lika betydelsefull om det kunde bevisas att varan är köpt hos 
näringsidkaren. Kanske hade ett påstående om att varan inte existerat på marknaden i tio 
år medfört en bevislättnad för konsumenterna. Ett obestyrkt påstående räcker därmed 
inte vid en reklamation men annan bevisning i form av kontoutdrag, garantibevis eller 
kontokortsslip127 kan hjälpa till att styrka ett påstått köp. Det kan också tänkas att en 
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122 Hultmark (not 25) s 57-58�
123 Herre 2004 (not 51) s 288 och 294�
124 Ramberg  1995 (not 15) S 387�
125 NJA 1936 s 584 och (not 62)�
126 Hultmark (not 25) s 114�
127 http://www.konsumentverket.se/svar-fran-radgivarna-/sok-bland-fragor-och-svar/sok-bland-fragor-och 
-svar/saknar-kvitto/ 



29�
�

näringsidkare inte begär någon form av bevisning för när varan togs emot. En 
konsument kan behöva längre tid på sig vid en reklamation då detta är något som måste 
utföras på konsumentens fritid. En konsument kan också sakna förmåga att uttrycka sig 
och han saknar dessutom en stor organisation med ett kunnande bakom sig, vilket sätter 
honom i en sämre position. Spekulationsargument spelar ofta en mindre roll i 
konsumentförhållanden då en konsument ofta saknar juridiska och andra kunskaper för 
att kunna spekulera på näringsidkarens bekostnad. Inte heller är kontraktsbrott som en 
konsument har faktisk kännedom om lika omfattande. Konsumenten har en svagare 
undersökningsplikt än vad en köpare enligt KöpL har.128

Om en skriftlig reklamation görs enligt 23 § KKL så innebär det att en ny 
reklamationsfrist om 10 år startar, se 5 § 2 p PreskrL. När en omleverans av en vara sker 
så får konsumenten en ny reklamationsfrist om tre år. Vid ett avhjälpande så börjar den 
nya fristen istället att löpa enbart i den nya delen129, jfr del 3.6 om KöpL. 

Enligt finska konsumentverkets hemsida så räcker det i Finland att en konsument kan 
bevisa att varan är köpt hos näringsidkaren för att kunna reklamera den. Det framgår 
också på hemsida då kvitto saknas ”Om det skäligen kan antas att den felaktiga 
produkten är köpt i den affär där kunden kommer med sin reklamation, så kan specifika 
bevis inte krävas”. Bevisningen kan dock enklast ske med bankkorts verifikat, kvitto, ett 
kontoutdrag eller affärens prislapp på varans förpackning.130
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129 Herre 2004 (not 51) s 288-298�
130 http://www.kuluttajavirasto.fi/sv-FI/konsumentradgivning/konsumentratt/kvittot/�
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7. Diskussion, författarens egna åsikter 

Ett fastighetsköp är ett formalavtal som kräver viss form medan köp av lös egendom 
enligt KöpL inte ställer några egentliga krav. Ett fastighetsköp är oftast något avsevärt 
större för en människa, än köp av lös egendom. En konsument är en svag part mot ett 
stort företag. Det finns därmed en orsak till att lagstiftaren inte har valt att användas sig 
av samma lagtext för dessa tre typer av köp. Jag är positiv till den lagtext som jag har 
använt mig av. Jag vill bara nämna min åsikt om själva reklamationstiderna. 

En förlängning av reklamationsrätten i KöpL torde inte vara aktuell. Här bör tiden 
fortfarande vara kortare än i konsumentförhållanden då parterna oftast har en mer jämn 
nivå på kunskap. Jag anser därför inte att läget skulle bli mer rättssäkert med en längre 
frist. Lagtexten känns modern och är lätt att förstå när det handlar om reklamation i 
KöpL och KKL. Det är alltid bäst att be om ett kvitto för köparen som senare kan 
komma att gälla som bevis för köpet. Liksom att sända sin reklamation i ett 
rekommenderat brev. Det märks att KKL är uppbyggd efter KöpL och dessutom så 
motsvarar 23 § KKL 32 § KöpL. Herre hänvisar dessutom i sin kommentar till KKL på 
åtskilliga ställen till kommentaren till KöpL av Ramberg.

JB har sin preskriptionstid om 10 år vilket jag anser är en lagom tid att hinna upptäcka 
så kallade dolda fel i en fastighet. En förlängning av denna frist skulle inte heller vara 
motiverat att genomföra då en säljare inte kan ansvara för något hur länge som helst. 
Läget får redan idag anses som rättssäkert. Jordabalkens preskriptionsregel kan annars 
vara något svårare att förstå för gemene man, då dessa omfattar köp av fast egendom. 
Därför bör en köpare alltid spara alla sina handlingar som har samband med 
fastighetsköp och reparationer. Jag är positiv till att treårsfristen om preskriptioner som 
föreslogs i SOU 1987:30 inte antogs. För den typen av frist för fast egendom tror jag att 
man som köpare skulle behöva mer ingående kunskaper för att inte känna sig lurad, då 
de dolda felen visar sig. En säljare bör vara varsam med sina ord så att han inte ger 
uttryck för något han inte kan stå för. Om säljarens garanti eller uttryck uppfattas 
annorlunda av köparen kan det komma att leda till en reklamation senare.  

Jag anser att det är orimligt att konsumenter får bära risken för fel som visar sig efter 
treårsfristens utgång. Dock kan det vid en frist av fem år vara svårt för konsumenten att 
visa att felet redan förelåg vid avlämnandet, då de flesta fel oftast visar sig tidigare. Det 
finns också en risk att konsumenterna blir passiva och inte reklamerar snabbt om en 
reklamationsfrist om 5 år antas. Jag förespråkar ett starkare konsumentskydd och en 
förlängning av reklamationstiden från tre till fem år. Det anser jag skulle leda till en 
bättre produktutveckling i och med tekniksamhällets framväxt. Då KöpL och KKL 
stiftades var det inte lika vanligt med t.ex. mobiltelefoner och andra dyra tekniska 
produkter som idag. Därför anser jag att det kan vara värt att se över reklamationstiden i 
KKL för en eventuell förlängning. 

En konsument behöver inte visa ett kvitto för att reklamera, även om det är det enklaste 
förfaringssättet. Det går därmed bra att uppvisa annan bevisning än ett kvitto men ett 
obestyrkt påstående är inte tillräckligt. Konsumenten bör när en annan typ av bevisning 
framförs kunna föra någon slags bevisning om att varan är köpt i butiken samt när varan 
togs emot genom att t.ex. visa ett garantibevis.  Om det räcker med affärens prislapp på 
varans förpackning enligt det finska konsumentverket så kan måhända reglerna om 
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reklamation anses ställa lägre krav på en finsk konsument än på en svensk. Man har 
antagligen menat att man inte kan lägga en så pass stor börda på konsumenten som att 
bevara varenda kvitto från det man köper. Jag tolkar det som om Herre är negativ till 
tvingande konsumentregler efter att ha läst olika böcker och artiklar av honom. Det 
framträder ibland att han i kommentaren till konsumentköplagen förespråkar mindre 
konsumentvänliga grundinställningar. Främsta argumentet för det torde vara att det 
skulle kunna komma hämma utvecklingen mellan näringsidkare och konsumenter när 
individuella lösningar kan ge ett bättre resultat i den särskilda situationen. Han menar 
vidare att en tvingande reglering ökar kostnaderna för näringsidkare och ifrågasätter om 
det uppväger en fördelsökning för konsumenterna i sin kommentar till KöpL. Jag tror 
att dock inte att HD i något uttalande skulle förespråka näringslivets intresse på 
bekostnad av konsumentintresset. Jag anser att denna minimistandard som KKL annars 
innehåller är bra för att inte näringsidkare ska kunna missbruka sin ställning på 
konsumenternas bekostnad. Anledningen till att det finns en konsumentköplag är att 
riksdagsmajoriteten ansett att man inte bör tillämpa de regler som finns för lös egendom 
i allmänhet. Då dessa inte anses lämpade i konsumentförhållanden.
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köplagstiftning

Prop. 1984/85:110 Om konsumenttjänstlag 

Prop. 1989/90:89 Om ny konsumentköplag 

Prop. 1989/90:77 Om konsumentskyddet vid förvärv av småhus m.m. 

Prop. 1988/89:76  Om ny köplag 

Prop. 2001/02:134 Ändringar i konsumentköplagen 

Prop. 2004/05:13 Distans- och hemförsäljningslag m.m. 

SOU 1987:30 Fel i fastighet 

SOU 1995:11 Nya konsumentregler. Preskriptionstid. Garantier m.m. Borgenärsskydd 
– betänkande av utredningen om konsumenträttsliga frågor 

Svenska domstolar 

NJA 1919 s.294 

NJA 1956 s 343 

NJA 1936 s 584

NJA 1975 s 545 

NJA 1978 s. 301 

NJA 1988 s 335 

NJA 1993 s 436 



35�
�

NJA 2008 s 1158 


