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Sammanfattning 

 

Det huvudsakliga syftet med uppsatsen är att utreda under vilka förutsättningar prisavdrag och 

hävning kan aktualiseras enligt KöpL. Dessutom ska CISG:s förutsättningar för prisavdrag och 

hävning utredas. En jämförelse mellan de sekundära påföljderna i KöpL och CISG har gjorts. I 

denna uppsats ligger tyngdpunkten på svensk rätt. För att fastställa gällande rätt och besvara 

frågorna har en traditionell rättsdogmatisk metod använts. Det innebär att de allmänt 

accepterade rättskällorna har analyserats. Uppsatsen har avslutats med en analyserande del. I 

den analyserande delen har frågan beträffande förutsättningar för prisavdrag och hävning enligt 

KöpL och CISG behandlats. I den analyserande delen har även en jämförelse mellan KöpL och 

CISG gjorts.  
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1. Inledning 

 

Köp av lös egendom är en av den vanligaste transaktionen i Sverige och sker dagligen i stora 

mängder. I dessa lägen uppträder både företag och privatpersoner som köpare och som säljare. 

Dessa transaktioner är viktiga för Sveriges ekonomiska utveckling, då de bidrar till bl.a. ökad 

omsättning och tillväxt. Likvida medel samt tillgångar byter ägare, och det gynnar en 

marknadsekonomi. En utmärkande egenskap för dessa köp är att säljarens prestation består av 

avlämnande av lös egendom, och i utbyte mottar denne ett penningbelopp av köparen. Genom 

detta sker ett laga fång och äganderätten växlar från en part till en annan, såvida vederlag har 

erlagts. Grunden för gällande köprättsliga reglering är att köparen och säljaren, dvs. 

kontrahenterna, är två jämbördiga parter. Inom svensk rätt existerar en allmän princip, den s.k. 

avtalsfriheten. De parter som omfattas av gällande reglering har frivilligt ingått ett avtal, samt 

att avtalet (inkl. branschpraxis och handelsbruk) har företräde framför lagen. Men i de fall det 

föreligger ett ofullständigt avtal eller vaga branschpraxis/handelsbruk, eller möjligen inget alls, 

ska köplagen (1990:931) tillämpas.  

I svensk köprätt finns det två former av påföljder, de primära- och de sekundära påföljderna, 

när säljaren avlämnat en vara i felaktigt skick. De primära påföljderna är avhjälpande och 

omleverans, och som namnet antyder ska de tillämpas i första hand. De sekundära påföljderna 

är prisavdrag och hävning, och de ska tillämpas i andra hand. Med andra ord aktualiseras de 

först när de primära påföljderna är uttömda.  

 

1.1 Syfte 

 

Det huvudsakliga syftet med uppsatsen är att utreda under vilka förutsättningar prisavdrag och 

hävning kan aktualiseras enligt KöpL. Vidare kommer en jämförelse mellan påföljderna 

hävning och prisavdrag enligt KöpL och i lag (1987:822) om internationella köp (CISG) att 

göras. Utgångspunkten kommer att ske utifrån den sekundära påföljdsarsenalen som köparen 

kan välja, och som namnet antyder när de sekundära påföljderna kan tillämpas.  

För att inte överskrida sidantalet i denna uppsats ligger tyngdpunkten på svensk rätt.   

1.2 Metod 

 

För att fastställa gällande rätt kommer en traditionell rättsdogmatisk metod användas. Denna 

metod innebär att lagstiftning, lagförarbeten, doktrin och rättspraxis kommer att undersökas 

och analyseras. Kännetecknen för den rättsdogmatiska metoden är dels användandet av de 

allmänt accepterade rättskällorna, dels att konkret söka och finna svaret i dessa rättskällorna.1 

KöpL och CISG laglydelser, lagförarbeten och doktrinen har undersökts och analyserats. De 

rättsfall som är väsentliga har jämförts och analyserats. Rättsfallen har hittats genom 

sökmotorer som Karnov, Zeteo och Infotorget Juridik. Några sökord har varit: köprätt, fel, 

prisavdrag, hävning och sekundära påföljder. Uppsatsen avslutas med en analyserande del  

 

                                                 
1 Korling, Fredric & Zamboni, Mauro (red.), 2013, s. 21 ff. 



 

 

2. Bakgrund  

 

KöpL har CISG som förebild i många hänseenden. Efter att CISG ratificerades 1987 påbörjades 

arbetet med den nya KöpL. En anledning var att 1905 års köplag och CISG hade väsentliga 

olikheter. Om man jämför systematiken mellan KöpL och CISG finner man en röd tråd i 

strukturen, det samma gäller om man jämför det materiella innehållet.2 

Köpeavtalets fundamentala utgångspunkt är att äganderätten för en vara överlåts från säljaren 

till köparen, samtidigt som köparen erlägger vederlag. Köpeavtalet är av naturliga skäl helt 

beroende av att kontrahenterna sköter sina prestationer (Zug um Zug). För att nå slutsatsen vilka 

bestämmelser som ska tillämpas ska man ta hänsyn till tre faktorer. Först och främst 

avtalsföremålet, för det andra vilka som är kontrahenter i avtalet och slutligen om köpet är av 

nationell eller internationell karaktär. Huvudregeln är att vid nationella köp är det KöpL som 

tillämpas, dvs. när det är svenska kontrahenter som har sina affärsställen i Sverige. Det ska 

emellertid beaktas att, med tanke på KöpL:s dispositiva karaktär, parterna istället kan välja att 

tillämpa CISG och avtala bort KöpL helt och hållet. KöpL:s utgångspunkt är att 

partskonstellationen som föreligger i konsumentköp (KKL) inte är tillämplig.3 

Tillämpningsområdet enligt 1§ 1 st. KöpL är köp och i vissa delar även byte av lös egendom. 

Varken köp eller lös egendom har någon preciserad definition. Lös egendom är ett begrepp som 

i svensk rätt definieras negativt (jfr fast egendom). I 3 § KöpL regleras den grundläggande 

principen som kallas avtalsfrihet, KöpL är i sin helhet dispositiv. Partsbruk, handelsbruk och 

annan sedvänja regleras i 3§ KöpL som kan sätta KöpL:s bestämmelser ur bruk, och därmed 

får företräde. Rekvisiten för att detta ska ske är att antingen partsbruk, handelsbruk eller 

sedvänja måste anses bindande för parterna.  

Fel i varan föreligger när den avlämnade varan avviker från vad köparen har rätt att kräva ur ett 

kvalitativt hänseende. Således finns det även fel som avviker med kvantitet. Dessa fel brukar 

benämnas som brist. Emellertid följer reglerna om brist generellt samma regler som fel.4 Fel i 

varans beskaffenhet delas upp i följande indelningar, faktiska fel, rättsliga fel, rådighetsfel och 

immaterialrättsliga fel. 

Faktiska fel är den formen av fel som KöpL framför allt tar sikte på. Generellt är det vid fel av 

den fysiska skicken av varan då faktiska fel aktualiseras. Vid fastställelse huruvida faktiska fel 

föreligger tillämpas i första hand köpeavtalet i enlighet med 17§ 1st KöpL. Går det inte att 

fastställa ett fel genom avtalet tillämpas de utfyllande reglerna/abstrakta fel, 17§ KöpL 2st 1-

4p. Rådighetsfel innebär att varan p.g.a. föreskrift i lag eller av en myndighet inte kan utnyttjas 

eller användas, samt att köparen uppfyller med fog kunnat förutsätta vid köpet-rekvisitet. 

Föreskrifterna inskränker således varans användningsområde och det medför att köprättsliga 

påföljder ska aktualiseras. Rådighetsfel nämns inte uttryckligen i KöpL bestämmelser, Hellners 

rekommendationer kan sammanfattas enligt följande: ”I allmänhet tillämpas 17 § 1 och 2 st., 

dock inte alltid såvitt avser den avgörande tidpunkten (21§). Vid förvärv av rörelser tillämpas 

17 § 3 st. Dessutom kan förutsättningsläran användas, men då uppkommer aldrig 

skadeståndsskyldighet”.5 Rättsliga fel aktualiseras när tredje man har äganderätt, panträtt eller 

annan liknande rätt till varan som försvårar/förhindrar användningen (i strid med köpeavtalet). 

Rättsliga fel kan föreligga när t.ex. varan är pantsatt, varan är stulen, det föreligger ett giltigt 

återtaganderättsförbehåll eller att varan är leasad (41 § KöpL).  

                                                 
2 J. Ramberg & J. Herre, 2013, s. 49 ff. 
3 J. Ramberg & J. Herre, 2016, s. 29 ff. 
4 Prop. 1988/89:76 s. 84. 
5 J. Ramberg & U. Bernitz, 1996, s. 209 ff. 



 

 

3. Prisavdrag enligt KöpL 

 

Prisavdrag, en av de två sekundära påföljderna, har följande laglydelser: 

37§: ”Om avhjälpande eller omleverans inte kommer i fråga eller inte sker 

inom skälig tid efter reklamationen, får köparen kräva prisavdrag beräknat 

enligt 38 § […] Köparen har dock inte rätt till prisavdrag vid köp av 

begagnade varor på auktion.” 

38§: ”Kräver köparen prisavdrag, skall det beräknas så att förhållandet 

mellan det nedsatta och det avtalsenliga priset svarar mot förhållandet vid 

tidpunkten för avlämnandet mellan varans värde i felaktigt och i avtalsenligt 

skick.” 

Av lagbestämmelsen (37§ KöpL) framgår det att den sekundära påföljdsarsenalen aktualiseras 

först när avhjälpande eller omleverans är inte kommer i fråga. Emellertid skiljer sig prisavdrag 

från hävning genom att inga andra rekvisit behöver uppfyllas. Allt som förutsätts är att varan 

ska anses vara i felaktigt skick.   

3.1 Funktion och förutsättningar 

 

Prisavdraget i KöpL har samma utgångspunkt som art. 50 (CISG), nämligen det fundamentala 

syftet att prisavdraget återställer avtalsbalansen. Deras prestationer (varan mot vederlag) 

formuleras och bestäms genom ett upprättande av ett köpeavtal. Och utgångspunkten är att 

avtalet återspeglar kontrahenternas köprättsliga förväntningar och krav. Därmed är avtalet i 

balans så länge prestationerna och varan är avtalsenlig. Således är fel i varan att betrakta som 

en balansrubbning, då köparen erlägger vederlag enligt avtalet för en vara som inte är att 

betrakta som avtalsenlig. Detta innebär att köparen erlägger ett högre vederlag än vad som ska 

betalas för en vara i den beskaffenheten. Genom att tillämpa sig av prisavdraget jämnas 

prestationerna så att de motsvarar verkligheten, den s.k. värderelationen mellan prestationerna 

återställs.6 Prisavdrag kan åberopas av köparen fastän han eller hon bestämmer sig för att 

behålla den felaktiga varan. Prisavdraget bestämmas utifrån en objektiv grund. Felets orsak 

saknar betydelse för köparens möjlighet att åberopa prisavdrag.7 

Prisavdraget kan tillämpas när varan anses behäftad med faktiska-, rättsliga-, eller rådighetsfel.8 

Prisavdraget kan åberopas av köparen först när de primära påföljderna inte kommit i fråga eller 

inte skett inom den skäliga tiden efter att köparen har lämnat en reklamation. Exempel på fall 

där de primära påföljderna ej kommer i fråga, som dessutom aktualiserar de sekundära 

påföljderna omedelbart, är när köpeavtalet avser en vara vars fel de facto inte kan avhjälpas 

p.g.a. kunskapen saknas eller inte kan utföras ö.h.t. Omleverans kommer inte i fråga, t.ex. om 

varan är unik eller har unika egenskaper. Om säljaren inte inom skälig tid kan tillhandahålla 

köparen en avhjälpt vara eller omleverera varan aktualiseras prisavdrag.9  

I de situationer där rättelse av den felaktiga varan ej varit på tal kan köparen åberopa någon av 

de sekundära påföljderna. Det två fall som avses i sådana situationer är, enligt lagförarbeten, 

när köparen inte åberopat någon rättelse (eller inte haft rätt att åberopa rättelse) och säljaren ej 

åtagit sig att utföra en rättelse. Eller i de situationer då köparen har haft befogad anledning att 

                                                 
6 J. Ramberg & J. Herre, 2016, s. 169. 
7 Prop. 1988/89:76 s. 132. 
8 Jfr 41§ KöpL och NJA 1991 s. 808. 
9 J. Herre, 2005, s. 693. 



 

 

vägra acceptera rättelse från säljarens sida. Konsekvensen av de två situationerna är att 

prisavdrag får formen av och kan åberopas som en primär påföljd.10 

Andra stycket i 37§ KöpL reglerar att om köpet avser en begagnad vara köpt på auktion kan 

köparen inte åberopa prisavdrag. Detta är en tydlig inskränkning på rätten till prisavdrag. 

Anledningen till denna inskränkning är att auktionsköp av begagnade varor kan medföra 

orimliga konsekvenser för säljaren om köparen åberopar prisavdrag. Orimligheten föreligger i 

och med att köparen i en auktion bestämmer priset för varan. Konsekvensen av att köparen 

erlägger ett högre vederlag än marknadspriset – och affären var mindre lyckad – samt att 

köparen åberopar prisavdrag, medför att säljaren drabbas av en orimlig påföljd då prisavdraget 

utgår från avtalade priset. I de fall köparen budar på obegagnade varor i en auktion tillämpas ej 

denna bestämmelse. Således om auktionen avser nya varor är utgångspunkten att 

köpeskillingen kommer bestämmas som på vanligt sätt, sålunda kan köparen åberopa gällande 

påföljder vid fel.11 

3.2 Förlust av rätten till prisavdrag 

 

I lagförarbetena till KöpL framgår det att köparen inte kan vägra godta rättelse utan att ha 

godtagbara skäl. Konsekvensen av att vägra godta rättelse utan godtagbara skäl är att han eller 

hon förlorar rätten att göra anspråk på prisavdrag eller hävning.12 Ifrågavarande princip finns 

inte i CISG. Ramberg & Herre anmärker att det finns skäl att ifrågasätta denna princip. Vidare 

tillägger de att konsekvensen av att köparen ej utnyttjat de primära påföljderna för att få en 

felfri vara har en naturlig följd, dvs. att köparen förlorar rätten till prisavdrag. Om säljaren sålt 

en vara i felaktigt skick och köparen ej godtar rättelse, fastän det endast är säljaren som besitter 

kunskapen för att avhjälpa har säljaren ingen ytterligare skyldighet att erbjuda rättelse om det 

en gång redan har avvisats.13 

3.3 Formel 

 

Prisavdragets fundamentala utgångspunkt är att kontrahenternas prestationer, genom att varan 

är felaktig, är i obalans. Prisavdraget ska således återställa balansen mellan prestationerna. 

Prisavdraget ska enligt lagtexten beräknas ”så att förhållandet mellan det nedsatta och det 

avtalsenliga priset” motsvarar ”förhållandet vid tidpunkten för avlämnandet mellan varans 

värde i felaktigt och i avtalsenligt skick”. Eftersom lagtexten är komplicerad har en matematisk 

formel utformats av Hellner & Ramberg för att underlätta beräkningen av prisavdraget. 

”ap = det avtalade priset” 

”X = det reducerade priset” 

”vav = värdet av varan i avtalsenligt skick” 

”vfv = värdet av varan i felaktigt skick.”14 

𝑋 =
𝑣𝑓𝑣 𝑥 𝑎𝑝

𝑣𝑎𝑣
 

Inledningsvis måste värdet av den felaktiga varan fastställas, dvs. på vilket sätt felet i varan 

påverkar varans värde och till vilket värde. Naturligtvis föreligger det svårigheter att fastställa 

värdet av en felaktig vara. Det beror på att det saknas en marknad för varor som säljs behäftade 

                                                 
10 Prop. 1988/89:76 s. 132. 
11J. Ramberg & J. Herre, 2013, s. 338. 
12 Prop. 1988/89:76 s. 132. 
13J. Ramberg & J. Herre, 2013, s. 336. 
14 J. Hellner & J. Ramberg, 1991, s. 184. 



 

 

med fel. En alternativ lösning för att avgöra värdet av en vara behäftad med fel är att försöka 

fastställa priset genom att tillämpa sig av avhjälpningskostnaden (se 34 § 3 st. KöpL). Med 

andra ord är priset av en felaktig vara det pris som återstår när ett avhjälpande har skett för att 

återställa varan i felfritt skick.  Ramberg & Herre framhåller att det inte är ovanligt att man 

sammanblandar avhjälpande och prisavdrag, och jämställer avhjälpningskostnad och 

prisavdrag.15 Håstad påpekar att det – huvudsakligen – inte är acceptabelt att prisavdragets 

belopp motsvarar avhjälpandekostnaden, eftersom andra påföljder aktualiseras då.16 

Avhjälpande är emellertid inte tillämpbart i alla fall. Ett sådant fall kan vara när köpet avser en 

vara som dessutom även kan ha varierande kvalitetsegenskaper. Visserligen kan köparen i ett 

sådant fall begära omleverans och följaktligen få en vara som motsvarar den avtalade kvalitén. 

Inget hindrar dock (förutom lagtext) köparen att kräva prisavdrag i ett sådant fall. Således får 

priset för en felaktig vara fastställas genom en jämförelse av priset mellan kvalité 1 gentemot 

kvalité 2. Slutligen kan det p.g.a. omständigheterna föreligga en orimlig svårighet att fastställa 

värdet av en felaktig vara genom avhjälpandekostnader eller marknadsvärdet. Som exempel på 

sådana fall är när varan har tillverkats och konstruerats med någon speciell egenskap utifrån 

köparens referenser. Eller om felet i varan beror på att säljaren vid avtalets ingående angett att 

varan har egenskaper men som i själva verket visar sig vara osanna. I båda fallen får 

prisavdraget enligt lagförarbetena bestämmas genom att tillämpa sig av en s.k. skönsmässig 

bedömning där utgångspunkten är felet och dess betydelse för köparen.17 Observera att den 

skönsmässiga bedömningen är den bedömning som tillämpas, av domstolar, oftast i realiteten.   

Enligt 38 § KöpL framgår det av laglydelsen att en jämförelse av priset ska göras vid den 

tidpunkt varan har avlämnats. Dessutom framgår det av lagförarbetena att prisstegring efter 

köpslutet kan påverka prisavdragets storlek, i båda riktningarna.18 Emellertid skriver Håstad, 

Hellner & Ramberg och Ramberg & Herre att antagandet är fel, dvs. det som egentligen gäller 

är att ersättning för prisstegring efter köpslutet inte omfattas av prisavdraget.19 Med andra ord 

är det ett felaktigt antagande att prisavdraget ska kompensera eventuella prisstegringar mellan 

köptillfället och avlämnandet.20 Genom att tolka och tillämpa lagtexten i 38 § KöpL är följden 

att prisjämförelsen ska enbart grundas på förhållandet mellan det avtalsenliga priset för varan 

gentemot det felaktiga priset för varan. Beträffande prisrelationen som ej förändras mellan 

tidpunkterna köpeavtalet och avlämnandet blir prisavdraget detsamma. Sålunda om felet 

medför att varan är värd 20 % mindre, blir prisavdraget att det avtalade priset sätts ned med 20 

%. Det framgår av formeln att det är oväsentligt hur mycket värdet höjs eller sänks av varans 

avtalsenliga och felaktiga skick under förutsättningen att samma procentsats tillämpas på båda 

sidorna, resultatet ska bli detsamma. Om prisrelationen dock påverkas eller förändras i något 

hänseende under tiden (köpeavtal-avlämnande) medför det att genom att tillämpning av formeln 

kan det avtalsenliga priset procentuellt nedsättas21. 

Ramberg & Herre formulerar det på följande sätt: ”Det är endast om man – när värderelationen 

förändras mellan värdet av varan i felaktigt skick jämfört med värdet av varan i avtalsenligt 

skick – förändrar dessa procentsatser som resultatet blir olika.”22 Men i vilka fall aktualiseras 

det exemplet som nämnts? Ett sådant fall föreligger t.ex. om köparen köpt potatis som är märkt 

med kvalitetsgrad 1 men säljaren levererar potatis med kvalitetsgrad 2 (observera att fel 

                                                 
15 J. Ramberg & J. Herre, 2013, s. 340. 
16T. Håstad, 2009, s. 111. 
17 Prop. 1988/89:76 s. 133. 
18 Prop. 1988/89:76 s. 133. 
19 Jfr Håstad, 2009, s. 111, 112 och Ramberg & Herre, 2013 s. 341. 
20 J. Hellner & J. Ramberg, 1991, s. 183. 
21 J. Ramberg & J. Herre, 2013, s. 342. 
22 J. Ramberg & J. Herre, 2013, s. 341. 



 

 

föreligger). Sedan ska det inträffa att priset på potatis med kvalitetsgrad 2 procentuellt minskar 

mer än vad priset på potatis kvalitetsgrad 1 gjort mellan tidpunkten för köpavtalet och 

avlämnandet. I sådana fall som exemplen ovan medför formeln att prisavdraget blir högre. 

Således kan man konstatera ändamålet med att lägga tiden för prisjämförelse vid avlämnandet. 

3.3.1 Plats för värdering 

 

Lagtexten som reglerar prisavdragets storlek anger inte explicit i vilken ort och priset på denna 

ort för att fastställa varans värde mellan felaktigt och felfritt skick. Det som ska beaktas är att 

den ort som används för att värdera varan i felfritt skick även måste användas för att värdera 

varan i felaktigt skick, och vice versa. Så om t.ex. Stockholm används för värdera varan i felfritt 

skick, ska Stockholm användas för att värdera i felaktigt skick. Doktrinen redogör olika svar, 

beroende på vilken doktrin kan svaret variera mellan destinationsorten (Bianca & Bonell), 

avlämnandeorten (Bergem, Konow & Rognlien) eller i den ort köparens undersökningsplikt 

föreligger (Herre).23 

3.4 Valmöjlighet 

 

Friheten för köparen att välja mellan prisavdrag eller hävning framgår uttryckligen av 37 § 

KöpL. Lagtexten anger att de sekundära påföljderna inte behöver aktualiseras i någon ordning. 

Det köparen måste observera är rekvisiten för prisavdrag och hävning. Om köparen uppfyller 

rekvisiten för båda föreligger således en valmöjlighet. 

En situation kan emellertid uppstå. Det är att varans felaktighet i väsentlig grad orsakar att varan 

de facto saknar värde. I en sådan situation kan prisavdraget resultera i en reduktion till noll kr. 

Om situationen är som nyssnämnt torde varan sakna värde för köparen när den är i hans eller 

hennes besittning. Det medför bl.a. att köparen inte har en skyldighet att återgälda för nytta eller 

avkastningen (65 § KöpL). Dessutom torde säljaren ej ha något intresse av att återfå varan, 

vilket kan medföra att köparen ej behöver återbära varan (64 § KöpL) när prisavdraget 

reducerats till noll kr.24 

Det bör observeras att den ovan nämnda situationen är ett fall som förutsätter extrema 

omständigheter för att aktualiseras, dvs. att prisavdraget reducerats till noll och att köparen får 

behålla den felaktiga varan. Ramberg & Herre framhäver att ett sådant fall kan föreligga när 

köpet avser ett aktieköp. Och dels att avtalets villkor förhindrar hävningsrätt dels att reduktion 

till noll kr fortfarande medför att kompensationen ej är att anse som tillräcklig med tanke på 

köparens förlust.25 

3.5 Prisavdrag vid erlagt vederlag 

 

Lagförarbetena konstaterar att termens betydelse, dvs. prisavdrag, har sin utgångspunkt i att 

köparen inte erlagt vederlag när han eller hon åberopar prisavdrag. Det framgår emellertid inte 

explicit av lagtexten (till skillnad från art. 50 CISG). I realiteten saknar det dock betydelse när 

prisavdrag ska tillämpas. Med andra ord är det ingen skillnad om köparen erlagt vederlag eller 

inte, han eller hon kan fortfarande åberopa prisavdrag. Så om situationen är att köparen erlagt 

hela köpeskillingen, och prisavdrag beviljas, ska säljaren återgälda så mycket av köpeskillingen 
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som motsvarar prisavdraget. Om situationen istället är att köparen inte erlagt något vederlag 

ö.h.t., ska köpeskillingen sättas ned med det som motsvarar prisavdraget.26  

3.6 Partiell hävning 

 

Förr i tiden betraktades prisavdrag av sakkunniga som en form av partiell hävning. Men i dags 

läget betraktas det snarare som en individuell särskild regel. Ramberg & Herre konstaterar att 

prisavdraget primärt ska ses som en särskild princip som reglerar värdeersättning beräknat på 

ett specifikt sätt.27 Herre framhäver att det har haft en särskild relevans bl.a. i 

rättskraftshänseende. Vidare konstaterar Herre att p.g.a. ett HD-avgörande från 1984 är 

slutsatsen att partiell hävning inte ska likställas med prisavdrag.28 

3.7 Prisavdrag och in natura transaktion 

 

Byte mellan kontrahenterna föreligger när deras transaktioner helt eller delvis grundas i 

vederlag som har formen av varor eller tjänster (in natura). Det som torde vara i en sådan 

situation är att om köparen får en felaktig vara kan följande konsekvenser drabba säljaren. Dels 

kan köparen fortfarande vara skyldig att utge den avtalade prestationen för att sedan få ett 

prisavdrag uppskattat i en summa. Dels kan köparen enbart vara skyldig att leverera delar av 

sitt vederlag. Det är emellertid oklart huruvida rättsläget är om kontrahenterna fullgjort sina 

prestationsskyldigheter. Det torde vara så att köparen i sådana fall alltid kan kräva prisavdrag i 

form av ett belopp. Detta innebär inte att det utesluter köparens möjlighet att återkräva av det 

erlagda vederlaget (in natura) så att det täcker prisavdraget.29 

3.8 Prisavdrag och skadestånd  

 

Prisavdrag och skadestånd kan åberopas av köparen parallellt när varan är behäftad med fel. 

Naturligtvis måste en individuell rekvisitprövning av aktuella påföljder göras.30 Beträffande 

ifrågavarande påföljder är det väsentligt att göra en distinktion mellan påföljdernas funktioner. 

Som konstaterat ovan avser prisavdraget att återställa avtalsbalansen mellan parterna, genom 

att jämföra värderelationen mellan felfritt och felaktigt skick. Skadeståndets funktion är att 

köparen ska få ekonomisk ersättning för förluster, dvs. att skadeståndets omfattning grundas på 

vilken nytta köparen hade haft av en avtalsenlig vara.31 Emellertid ska köparen observera att 

två olika förluster förekommer enligt lagen, direkt och indirekt förlust (67 § KöpL).  

Visserligen kan köparen göra gällande två påföljder, men skadeståndets omfattning omfattar 

inte den förlust som köparen kompenserats genom prisavdraget.32 Det är inte i alla lägen 

fördelaktigare (ur ett ersättningsperspektiv) för köparen att åberopa prisavdrag än skadestånd. 

I vissa lägen kan köparens ersättning bli högre om han eller hon åberopar skadestånd enligt 69 

§ KöpL (abstrakt beräkning). Sådana lägen är om köpeskillingen är satt under marknadspriset 

och formeln i 38 § KöpL medför att kompensationen inte är tillräckligt tillfredsställande 

avseende den ekonomiska förlust köparen lider av felet. I andra lägen kan prisavdraget medföra 
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högre ersättning än skadeståndet enligt 69 § KöpL. Emellertid förutsätter det att köpeskillingen 

är högre än marknadspriset. Skälet är att formeln utgår från det avtalade priset.33 

3.9 NJA 1998 s. 792 – Kackerlacksfallet 

 

Kackerlacksfallet behandlade frågan huruvida köparen hade rätt till prisavdrag och hur avdraget 

skulle beräknas enligt 38 § KöpL. Den 23 maj 1994 ingick parterna ett köpeavtal beträffande 

en bostadsrättslägenhet.  Köpeskillingen var bestämd till 260 000 kr, handpenningen (20 000 

kr) erlades när avtalet ingicks samt att köpeavtalet hade villkoret att egendomen således i 

befintligt skick. Tillträdesdagen, enligt avtalet, bestämdes vara den 30 juni 1994. I samband 

med att köparna tillträtt lägenheten upptäckte de att kackerlackor fanns i lägenheten. Kort efter 

upptäckten påbörjades (5 juli) en sanering som bekostades av föreningen enligt upprättat 

försäkringsavtal mellan föreningen och Anticimex. 

19 oktober 1994, fyra månader efter tillträdet, utfördes sista besprutningen som medförde att 

lägenheten betraktades vara i avtalsenligt skick. Köparna yrkade att säljaren skulle vara 

förpliktad att utge 60 000 kr jämte ränta som prisavdrag. Det yrkade priset var dels baserat på 

kostnader kopplade till saneringen (35 000kr), dels på ”skillnaden på tillträdesdagen mellan 

bostadsrättens värde med lägenhetens felaktiga skick och värdet i avtalsenligt skick”.  

Inledningsvis konstaterade HD att förekomsten av ifrågavarande dolda fel medförde att 

egendomen ansågs vara behäftad med fel, eftersom det var ”väsentligt sämre skick än […] med 

fog kunnat förutsätta”, och således gällde ej villkoret ”befintligt skick”. Dessutom ansågs de ej 

ha försummat sin undersökningsskyldighet. Därmed var rättsfrågan uteslutande huruvida 

köparna hade rätt till prisavdrag i enlighet med 37 – 38 §§ KöpL. Vidare prövade HD ”om 

avhjälpande har skett inom skälig tid”. Då köpeobjektet var en bostadslägenhet fick det anses 

vara vedertaget att tillträde från med första dagen var av väsentlig betydelse för köparna. I och 

med detta konstaterade HD att reglerna om ”avhjälpande inom skälig tid ges en snäv tolkning”, 

dvs. ”endast sådana avhjälpningsåtgärder som slutförs inom kort tid utesluter prisavdrag”. 

Således fastställde HD, oavsett om lägenheten hade varit beboelig en månad efter tillträdet, att 

”avhjälpande inte har skett inom skälig tid”.  

Efter att HD gjorde sin samlade bedömning bedömde de att säljaren skulle vara förpliktad att 

utge prisavdrag eftersom säljaren ej avhjälpte felet i lägenheten inom skälig tid. Emellertid 

fastställdes prisavdragets storlek efter ”skönsmässiga grunder”, samt att hänsyn ska tas till de 

omkostnaderna köparna hade haft i samband med saneringen vid beräkningen. Slutligen 

bedömde HD att 30 000 kr var ett skäligt belopp för prisavdraget. 

JustR Håstad var skiljaktig och anförde bl.a. att avhjälpandet har indirekt varit betald av 

säljaren. Därmed borde säljaren ansetts ha bekostat avhjälpandet. Dessutom hade avhjälpandet 

slutförts inom skälig tid, vilket medförde att köparna egentligen saknade rätt till prisavdrag. 

Vidare anmärkte Håstad att om säljaren avhjälpt en del av varan, och det nu är den skäliga 

tidens utgång ska prisavdraget beaktas med vad säljaren lyckats återställa. Slutligen ansåg 

Håstad att prisavdraget bör ”basera sig på den värdeminskning som är hänförlig till att köparna 

inte kunde nyttja lägenheten till fullo under en tid […] av största vikt att göra sig en 

föreställning inte bara om att skälig tid för avhjälpande överskridits utan också när lägenheten 

blev så beboelig att en normal köpare […] inte längre skulle ha ansett den mindervärdig”. 

Således framhöll Håstad att eftersom majoriteten i HD tyckte att det ”inföll i augusti, bör 

prisavdraget bestämmas till det värde lägenheten skulle ha haft om tillträdesdagen senarelagts 

en dryg månad […] kapitalkostnaden på köpeskillingen […] 5 000 kr”. Dessutom skulle 
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ersättning för städning (2 500 kr) och ersättning för renoveringskostnader (2 500 kr) utgått. 

Sammanlagt 10 000 kr i prisavdraget menade Håstad skulle vara ett skäligt belopp med hänsyn 

till omständigheterna.  

Herre har ställt sig kritiskt till detta avgörande, och anför bl.a. ”Köparna tillerkändes […] 

prisavdrag trots att lägenheten genom avhjälpande som bekostats indirekt av säljaren […] 

återställts i avtalsenligt skick.34 
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4. Prisavdrag enligt CISG 

Artikel 50: ”Om varan inte överensstämmer med avtalet och oavsett om 

priset redan har betalts eller inte, får köparen göra prisavdrag enligt 

förhållandet mellan den faktiskt avlämnade varans värde vid tiden för 

avlämnandet och det värde som en avtalsenlig vara skulle ha haft vid denna 

tidpunkt. Om säljaren emellertid avhjälper sin underlåtenhet att fullgöra sina 

skyldigheter enligt artikel 37 eller artikel 48 eller om köparen avvisar 

säljarens fullgörelse i enlighet med dessa artiklar, får köparen inte göra 

prisavdrag.” 

Prisavdraget är en del av CISG:s tredje del som behandlar kontrahenternas skyldigheter samt 

påföljderna vid avtalsbrott. En balansåterställning mellan kontrahenternas prestationer är det 

primära syftet med prisavdraget. Således är köpeavtalets i obalans eftersom att säljaren levererat 

en felaktig vara, fastän köparen är skyldig att betala för en felfri vara. Därav aktualiseras 

prisavdrag oftast i de lägen där köparen vill behålla den felaktig varan. Genom att priset 

reduceras så att förhållandet mellan priset för varan i felaktigt kontra felfritt skick 

proportioneras är balansen återställd.35  

4.1 Förutsättningar  

 

Likt KöpL förutsätter CISG att varan uppfyller art. 35–36 rekvisiten för att anses som felaktig. 

Emellertid är det inte alla fel som kan medföra prisavdrag för köparen. Enligt art. 50 kan 

prisavdrag bara aktualiseras när varan inte stämmer överens med köpeavtalet. De fel som 

åsyftas är non-conformity (art. 35–36) fel. Med andra ord kan inte prisavdrag tillämpas på 

rättsliga och immaterialrättsliga fel (art.41–42). Art. 50 reglerar också att det är oväsentligt om 

köparen erlagt vederlag. I de fall köparen erlagt vederlag är konsekvensen av ett prisavdrag att 

säljaren ska återge det som motsvarar prisreduktionen.  

Andra meningen i art. 50 reglerar de fall där köparen ej kan erhålla prisavdrag. Det innebär t.ex. 

att om säljaren genom avhjälpande eller omleverans levererar en felfri vara förlorar köparen 

rätten till prisavdrag. Dessutom kan köparen inte kräva prisavdrag så länge säljaren har en rätt 

att utföra ett avhjälpande, art. 37/48 (som köparen ska möjliggöra för säljaren). Om situationen 

skulle vara att säljaren avhjälpt något fel kan köparen inte åberopa prisavdrag, istället får han 

eller hon åberopa skadestånd (rekvisitprövning).36 Om situationen skulle vara att säljaren endast 

avhjälpt en del av felet kan prisavdrag fortfarande aktualiseras.  

Av art. 50 framgår ingen reklamationsregel. Således föreligger det ingen skyldighet för köparen 

att lämna en reklamation med yrkande på prisavdrag inom viss tid. Detta kan aktualiseras i 

samband med problemet att säljaren avhjälpt felet men för sent. I de fall där avtalet villkorar, i 

enlighet med art. 48(2), 48(3) eller 47(1), att någon av kontrahenterna får bestämma fristen för 

ett avhjälpande, kan köparen under denna tidsfrist inte åberopa annan påföljd. Säljaren har 

generellt rätt att avhjälpa felet under förutsättningen att det sker utan oskäligt dröjsmål eller 

oskälig olägenhet för köparen enligt art. 48(1). Om fristen är utgången kan köparen således 

kräva prisavdrag. Köparen måste emellertid observera att ett meddelande (om prisavdrag) till 

säljaren förhindrar att han eller hon fortsätter avhjälpandet efter tidens utgång, och därmed 
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lyckas med att prestera en avtalsenlig vara. Försummelse av ett sådant meddelande kan innebära 

att rätten till prisavdrag går förlorad.37 

4.2 Formel 

 

För att fastställa prisavdragets storlek tillämpas en formel som, enligt Ramberg & Herre, 

framgår av lagformuleringen i CISG:s art. 50. Genom att tillämpa sig av deras ekvation kan 

beräkningen se ut på följande sätt:  

 

”VF är värdet i felaktigt skick, VA är värdet i avtalat skick, P är det pris som skall betalas 

efter ett prisavdrag, PA är det avtalade priset och PR är prisavdragets storlek.”38 

 

𝑃

𝑃𝐴
=

𝑉𝐹

𝑉𝐴
 𝑣𝑖𝑙𝑘𝑒𝑡 𝑔𝑒𝑟 𝑎𝑡𝑡 𝑃 = 𝑃𝐴 𝑥

𝑉𝐹

𝑉𝐴
  

𝐸𝑓𝑡𝑒𝑟𝑠𝑜𝑚 𝑃𝑅 = 𝑃𝐴 − 𝑃 

𝐹ö𝑙𝑗𝑒𝑟 𝑎𝑡𝑡 𝑃𝑅 = 𝑃𝐴 𝑥 (1 −
𝑉𝐹

𝑉𝐴
) 

Således avser formeln att varan i nedsatt kontra avtalsenligt pris ska motsvara värdet av varan 

i felaktigt och felfritt skick. Denna ekvation återställer balansen mellan dessa två förhållanden. 

Utgångspunkten för att värdera en vara, i felfri eller felaktigt skick, är marknadsvärdet vid 

tidpunkten då avlämnandet har fullbordats. Det ska även tilläggas att reparationskostnader inte 

alltid motsvarar prisavdragets storlek. För att beräkna prisavdragets storlek måste däremot det 

avtalade priset mellan kontrahenterna beaktas. Det är emellertid ingen omöjlighet att 

kontrahenterna inte är eniga om vilket pris som avtalats för varan eller att vederlag ö.h.t inte 

avtalats skriftligen. Således medför detta problem för att bestämma prisavdraget. Lösningen är 

att tillämpa art. 55 som fastställer att priset ska bestämmas genom att konstatera det pris som 

vanligtvis används vid avtalsslutet för samma varor och som säljs under jämförliga förhållanden 

inom ifrågavarande bransch.   

Att avgöra om det föreligger en ”kvantitetavvikelse” eller ”kvalitetavvikelse” och göra en 

distinktion mellan de är en lämplig utgångspunkt för att bestämma värdet av varan i felaktigt 

skick. Om varans avvikelse är att betrakta som kvantitet, t.ex. varan är ej levererad i sin helhet, 

bestäms prisavdragets storlek i procent genom förhållandet mellan vad som är presterat och vad 

som skulle presteras. Det är emellertid mer komplicerat att fastställa prisavdraget vid en 

kvalitetsavvikelse. Det eftersom varor som säljs i felaktigt skick sällan kan fastställas med ett 

erkänt och allmänt accepterat marknadspris. I sådana fall menar Ramberg & Herre att 

utgångspunkten torde vara att man tillämpar sig av en objektiv bedömning och försöka få 

marknadsvärdet av en vara i felaktigt skick. I de fall det inte går att göra det torde man försöka 

fastställa värdet genom att ta hänsyn till den allmänna betydelsen av felet.39  

Ytterligare två relevanta faktorer för att uppnå en korrekt beräkning av prisavdraget är följande. 

Dels att varans värdering ska ske från en marknad som är relevant dels att värdering ska ske på 

en specifik plats. Fastställelse av vilken plats där värderingen ska ske framgår inte explicit av 
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konventionen. Således anser Ramberg & Herre att den lämpligaste platsen för en sådan 

värdering är på den plats där köparen fullgör sin undersökningsskyldighet.40  

4.3 Varan saknar värde 

 

När man fastställt den tidpunkt som värderingen ska grunda sig på kan en särskild situation 

uppstå. Det är att en vara i felaktigt skick saknar värde. Genom att tillämpa sig av formeln kan 

priset bestämmas till noll kronor. Generellt kan man säga att även en hävningsmöjlighet 

föreligger för köparen i en sådan situation. Men det är inte i alla lägen en bättre påföljd att häva 

köpet istället för ett prisavdrag till noll kronor. Dessutom måste köparen beakta följande: vid 

hävning ska köparen lämna reklamation i tid, varan ska lämnas tillbaka i väsentligen samma 

skick enligt art. 82 eller om en klausul införd i avtalet inskränker köparens hävningsrätt. 

Gemensamt för det nyssnämnda är att det i de situationerna kan det vara förmånligare att begära 

prisavdrag. Ytterligare två väsentliga faktorer ska tilläggas. Dels att om varan saknar värde 

medför detta att köparen ej kan betraktas ha haft nytta av varan, art. 84(2), vilket medför att 

köparen ej är ersättningsskyldig. Dels kommer en köpare som väljer prisavdrag i förevarande 

fall få behålla varan, fastän hävning är tillämpligt, då art. 82/84 endast är tillämpbar vid 

hävning.41  

4.4 Prisavdrag och skadestånd 

 

Att en köpare kan åberopa prisavdrag som påföljd innebär att köparen samtidigt kan kräva 

skadestånd. Sålunda kan köparen angripa sin motkontrahent med två gällande påföljder. 

Påföljderna aktualiseras således i två steg. Först genom en proportionering mellan priset i felfritt 

skick och felaktigt skick. Andra steget genom ett skadeståndskrav för ersättning köparen lider 

ekonomiskt, art. 74. Det väsentliga för att skadeståndskravet ska vara tillämpligt är att den inte 

tar sikte på samma förlust som prisavdraget.42 

Ibland kan det vara mer lönsamt för köparen att kräva prisavdrag än ett skadestånd (abstrakt, 

som dessutom förutsätter hävning) som regleras i art. 76. Ett sådant fall är om det avtalade 

köpeskillingen för varan överstiger marknadsvärdet. Anledningen är att prisavdraget har sin 

utgångspunkt i det avtalsenliga priset. Emellertid kan det ibland vara förmånligare att åberopa 

art. 76.43 Således kan man sammanfatta det enligt följande:  

”om säljaren inte häver köpet är det mer förmånligt att kräva skadestånd 

än prisavdrag om marknadspriset går upp vid oförändrad felprocent och 

mer förmånligt med prisavdrag om marknadspriset går ned med oförändrad 

felprocent”.44 

  

 

 

5. Hävning enligt KöpL 

Hävning, en av de två sekundära påföljderna, har följande laglydelse: 
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39 §: ”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 fel, om han inte inom skälig tid efter 

det att han märkt eller borde ha märkt felet, eller efter den tid för avhjälpande 

eller omleverans som kan följa av 37§, meddelar säljaren att han häver köpet. 

Detta gäller dock inte om säljaren har handlat grovt vårdslöst eller i strid 

mot tro och heder.” 

I 39 § KöpL framgår de rekvisit som måste uppfyllas för att hävning ska kunna åberopas, och 

därmed ger köparen hävningsrätt t.ex. för en felaktig vara. Dessutom måste rekvisiten i 37 § 

KöpL uppfyllas. Köparen kan åberopa skadestånd jämte hävning.   

5.1 Förutsättningar och funktion  

 

Hävningsrättens primära syfte är att befria köparen från avtalsbundenheten när hans eller 

hennes motkontrahent gjort sig skyldig till ett avtalsbrott som är av väsentligt betydelse. Och 

därmed förminska eventuella ekonomiska förluster som kan uppkomma till följd av 

avtalsbrottet. Konsekvensen av en hävning är att kontrahenternas prestationer ska inhiberas, 

och i den mån prestationerna utförts ska de återställas. Avtalsbrottets orsak är i allmänhet 

irrelevant inom svensk köprätt.45  

Köparens hävningsrätt är subsidiär i förhållande till avhjälpande och omleverans. Således 

aktualiseras hävningsrätten först när de primära påföljderna inte kommer i fråga eller inte sker 

inom skälig tid enligt 37 § KöpL. Friheten att välja mellan hävning eller prisavdrag åligger 

köparen. Däremot är rekvisiten för hävning högre ställt än prisavdrag.  

Vid fel i varan är det två rekvisit som måste uppfyllas för att hävningsrätten ska kunna åberopas 

av köparen. Först och främst måste avtalsbrottet vara av väsentlig betydelse för köparen, dvs. 

väsentlighetsrekvisitet. För det andra måste säljaren insett eller borde ha insett att avtalsbrottet 

var av väsentlig betydelse för köparen, dvs. insiktsrekvisitet/synbarhetsrekvisitet. Tillsammans 

brukar de gå under benämningen ”dubbla subjektiva rekvisiten”.46 

5.2 Hävningsrättens bortfall  

 

Nedan kommer några typfall att presenteras som resulterar i att hävningsrätten bortfaller.  

- Någon av rekvisiten, väsentlighets- eller insiktsrekvisiten, inte är uppfyllt. En 

konsekvens är att hävning inte kan åberopas med bifall.  

- Om köparen utan godtagbara skäl vägrar att acceptera rättelse (avhjälpande och 

omleverans) som säljaren erbjuder kan han eller hon förlora rätten att åberopa hävning.47 

- Huvudregeln enligt 66 § 1 st. KöpL är att köparen kan åberopa hävning endast om han 

eller hon kan returnera varan väsentligen oförändrad och oförminskad. Bestämmelsen 

förutsätter inte att köparen ska återlämna varan i den skick varan hade vid avlämnandet, 

därav begreppet väsentligen i förevarande bestämmelse. Med andra ord kan köparen 

använda varan och dessutom åberopa hävning vid fel. Undantaget till huvudregeln med 

mest betydelse är 66 § 2 st. 1p som reglerar att hävningsrätten inte bortfaller om felet i 

varan genom sin egen beskaffenhet eller något annat förhållande som inte beror på 

köparen. 
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5.3 Väsentlighetsrekvisitet 

  

Hellner & Ramberg konstaterar inledningsvis att hävningsrekvisiten i 39 § KöpL delar likheter 

med rekvisiten för hävning vid dröjsmål (25§). Det medför att reglerna i 25 § KöpL torde 

således även gälla avseende reglerna i 39 § KöpL. Det ska emellertid observeras att det kan 

förekomma väsentliga skillnader mellan dröjsmål och felansvar, som kan påverka 

bedömningen.48  

Väsentlighetsrekvisitet bedöms utifrån köparens perspektiv, dvs. avtalsbrottet (väsentliga) 

betydelse för köparen. I lagförarbetena påpekas det att till följd av detta är det ej en s.k. abstrakt 

väsentlighetsbedömning som tillämpas. Det ska snarare vara en subjektiv bedömning utifrån 

köparens förutsättningar som ska vägleda för att fastställa vad som är ett avtalsbrott av 

väsentligt betydelse. Emellertid klargör Ramberg & Herre att detta inte innebär att man ska 

fastställa huruvida köparen som är utsatt för avtalsbrottet med en ren subjektivbedömning 

uppfattar och upplever det uppkomna läget. De framhåller att det väsentliga är att avgöra 

huruvida en köpare generellt under liknande omständigheter och förutsättningar skulle ha 

upplevt och bedömt den uppkomna situationen, därav torde en objektiv prövning vara det som 

aktualiseras.49 Vidare uttalas det i lagförarbetena att avtalsbrottet, i allmänhet, torde uppfylla 

väsentlighetsrekvisitet under förutsättningen att köparen har förlorat den huvudsakliga nyttan 

när varan har avlämnats i felaktigt skick.50 Att direkt konstatera vad som utgör väsentligt 

betydelse för köparen är svårt, istället får man göra en prövning från fall till fall med beaktande 

av vad som av köparen verkar som ett avtalsbrott av väsentligt betydelse. Dessutom finns det 

ingen generell mall som redogör vilken typ av fel samt felets storlek som ska medföra att 

hävning aktualiseras, även detta är ur köprättsligt hänseende beroende av bedömning från fall 

till fall. Sålunda framgår av lagförarbetena att en felaktighet i varan kan för den ene köparen 

vara obetydlig men för en annan vara av väsentlig betydelse. Ett exempel redovisas i samband 

med detta:  

”ett i och för sig obetydligt fel, såsom en smärre färgavvikelse, ofta vara 

väsentligt om det är fråga om ett kompletteringsköp som förutsätter 

överensstämmelse med tidigare köpta produkter”.51 

Vid väsentlighetsbedömningen är det väsentligt att avgöra storleken av avvikelsen. Men detta 

innebär inte att tidsfaktorn är obetydlig, snarare tvärtom, eftersom betydande fel som avhjälps 

av säljaren i skälig tid kan medföra att felet ej betraktas som väsentligt. Genom att tillämpa sig 

av en helhetsbedömning ska man konstatera bl.a.  huruvida de primära påföljderna är uttömda, 

för att så länge de kan tillämpas är inte felet väsentligt avtalsbrott. Helhetsbedömningen 

innefattar även dröjsmål, dvs. om varan är i felaktigt skick och levererats för sent finns det 

befogade skäl att kombinera den totala effekten och betydelsen av säljarens avtalsbrott.52  

5.4 Speciellt tillverkade eller anskaffade varor 

 

Till skillnad från dröjsmål, som regleras i 26 § KöpL, finns det ingen särregel som begränsar 

köparens rätt att åberopa sin hävningsrätt om köpet avser en speciellt tillverkad vara behäftad 

med fel. Om situationen emellertid är att varan är speciellt tillverkad kan en hävning medföra 

en nackdel för säljaren. Exempelvis om säljaren har investerat genom att betala stora summor 
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för att varan ska produceras och hävningen medför då att denna åtgärd går förlorad. Det innebär 

att det föreligger goda skäl att i synnerhet ta hänsyn till om felet är avhjälpbart eller att annan 

kompensation kan utgå i första hand.53 Men lagförarbetena fastställer att det som väger tyngst 

i slutändan är köparens intresse. Således kan man säga att köparen har hävningsrätt men dels är 

väsentlighetsrekvisitet strängare, dels får man utgå från att köparen vid sådana köp är villig att 

genomgå avhjälpande i en större omfattning.54 

5.5 Insiktsrekvisitet 

 

Insiktsrekvisitet eller synbarhetsrekvisitet vid hävning tillämpas utifrån vad säljaren insåg eller 

borde ha insett huruvida avtalsbrottet (fel i varan) var av väsentlig betydelse för köparen. Om 

säljaren insåg detta, t.ex. genom att köparen upplyst säljaren eller att det framgår av avtalet, är 

det ingen större svårighet att fastställa om rekvisitet är uppfyllt. Däremot borde ha insett är en 

prövning som är objektiv, dvs. borde en säljare i allmänhet insett att avtalsbrottet är av väsentlig 

betydelse för köparen.  

En fråga relaterat till väsentlighetsrekvisiten/insiktsrekvisiten är vem som har bevisbördan av 

kontrahenterna. Är det således köparen som ska bevisa att säljaren haft insikt eller säljaren som 

ska bevisa att han eller hon saknat insikt. Av lagbestämmelsen och lagförarbetena framgår inget 

som ålägger bevisbördan på någon kontrahent. Ramberg & Herre menar att utgångspunkten är 

att var och en av kontrahenterna ska betrygga bevisning som angår en själv. Således ska köparen 

inledningsvis presentera bevisning på de omständigheter som bevisar att säljarens avtalsbrott 

medfört den påstådda väsentliga betydelsen för honom eller henne. Dessutom åligger det hos 

köparen att göra sannolikt att säljaren haft möjlighet, genom bl.a. faktiska förhållandena, att 

uppfylla och iaktta insiktsrekvisiten. Slutligen åligger det säljaren att bevisa att han eller hon 

med beaktande av omständigheter inte kunnat inse eller borde ha insett att avtalsbrottet är av 

väsentlig betydelse för köparen.55 

5.5.1 Tid och insikt 

 

Enligt Ramberg & Herre framgår det inte explicit av KöpL ”vid vilken tidpunkt den 

avtalsbrytande parten ska ha haft den erforderliga insikten om motpartens hävningsintresse”. 

De menar att en naturlig utgångspunkt är tidpunkten för ingåendet av avtalet. Eftersom vid 

ingående av avtalet ska kontrahenterna förstå och bedöma vilka följder avtalsbrott kan 

medföra.56 Således om köparen uttryckligen angett hur beroende han eller hon är av ett 

fullbordande av avtalet och vilka ekonomiska konsekvenser han eller hon kommer få av ett 

avtalsbrott kan ej säljaren hävda att han eller hon saknat insikt.  

5.6 Hävningsförklaringen 

  

När köparen vill åberopa sin hävningsrätt måste han eller hon inom skälig tid meddela säljaren 

att han eller hon vill häva köpet, den s.k. hävningsförklaringen. Enligt 39 § 2 st. KöpL. 

Hävningsförklaringen möjliggör och aktualiserar hävningen.57 Emellertid gäller inte detta om 

säljaren varit grovt vårdslös eller handlat i strid mot tro och heder, enligt 39 § KöpL 2 st. 2m. 

Hävningsförklaringen är bindande för köparen innan den kommer säljaren tillhanda. När 

hävningsförklaringen kommit säljaren tillhanda är det en rättsligt bindande disposition som 
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medför att köparen inte kan återkalla den utan att säljaren samtycker. Herre menar att 

hävningsförklaringen ”bör betraktas som en allmän rättsprincip”.58 

Av lagbestämmelsen framgår tidsramen som köparen måste hålla sig till. Tiden, där hävningen 

ska framställas av köparen, är emellertid annorlunda beroende på omständigheterna. Om 

köparen kan eller vill åberopa hävning direkt, dvs. som första påföljd, ska han eller hon inom 

skälig tid efter har märkt eller borde märka felet meddela säljaren. Hävningsförklaringen kan 

även ges i samband med den neutrala reklamationen som regleras i 32 § KöpL. Skillnaden 

mellan reklamationerna i 32 och 39 §§ KöpL är att den neutrala reklamationen avser att upplysa 

säljaren om att ett fel föreligger (men hävning behöver ej aktualiseras än). 

Hävningsförklaringen är en direkt upplysning om att köparen tänker åberopa hävning. 

Emellertid delar de likheten att reklamationsfristen är knuten till två rekvisit, dels när köparen 

märkte eller borde ha märkt felet dels den skäliga tiden att meddela om detta. Om köparen 

meddelar säljaren om en neutral reklamation, inom skälig tid, i enlighet med 32 § KöpL medför 

detta att köparens tid utökas, dvs. köparen får ytterligare tid för att avge sin hävningsförklaring. 

Skälighetsprövningen är med andra ord inte kopplade mellan 32 och 39 §§ KöpL.  

Av lagförarbetena framgår det att inga allmänna riktlinjer, beträffande den skäliga tiden som 

köparen har för att framföra säljaren sin hävningsförklaring, går att konstatera direkt. Istället är 

det en uppgift för rättstillämparna att tolka, vägleda och utfylla begreppets innehåll. Därav ska 

bedömningen anpassas, enligt lagförarbetena, till den uppkomna situationen som uppstått i det 

specifika fallet och kommer präglas av olika faktorer kopplade till köpet. Några sådana faktorer 

är t.ex. vilken typ av vara som avses, vem köparen är, vilket behov köparen har av betänketid 

samt vilket intresse säljaren har av att få hävningsförklaringen i tid.59 

5.7 Tilläggsfristförfarande och interpellationsförfarande 

  

I enlighet med 25 § 2 st. KöpL kan köparen häva ett avtal när den bestämda tilläggstiden är slut. 

En sådan möjlighet föreligger inte när köparen vill häva köpet p.g.a. fel i varan (jfr 39 § KöpL). 

Hävning, med eller utan bestämd tid att rätta felet, kan endast ske om rekvisiten är uppfyllda. 

Med andra ord finns det ingen tilläggsfristförfarande. Kontrahenterna kan emellertid komma 

överens om att säljaren är förelagd att fullgöra sitt avhjälpande inom en viss bestämd tid. 

Konsekvensen av detta – enligt Ramberg & Herre – är att köparen inte kan häva köpet under 

denna bestämda tid som säljaren har för att slutföra sitt avhjälpande. De tillägger dessutom att 

det saknas explicit lagstöd i KöpL men det grundar sig på att köparens medgivande medför att 

säljaren får utnyttja tiden fullt ut.60 

Interpellationsförfarandet (24 § KöpL) saknas om köparen vill häva p.g.a. fel i varan. 

Sammanfattningsvis innebär interpellationsförfarandet att säljaren (dröjsmål föreligger) lämnar 

en förfrågan till köparen om denne godtar att avlämnande sker inom en viss tid. Om köparen 

godtar detta, eller inte svarar inom skälig tid, avstår han eller hon från hävningsrätten under 

förutsättningen att säljaren fullgör sin skyldighet inom angivna tiden.61 Köparen bör emellertid 

observera att om säljaren meddelar sin intention, dvs. att avhjälpa felaktigheten i varan inom 

bestämd tid, ska köparen meddela säljaren om att han eller hon inte godtar den erbjudna 

rättelsen. Konsekvensen av en sådan försummelse kan medföra två problem för köparen. Dels 

kan det tolkas som att köparen samtyckt till rättelse. Dels kan försummelsen ha en inverkan när 

man ska konstatera huruvida avtalsbrottet haft väsentlig betydelse för köparen. Om felet är av 
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väsentligt betydelse för köparen ska denne nämligen avge en hävningsförklaring, alternativt 

meddela säljaren om en potentiell hävning, för att inte gå miste om hävningsrätten enligt 39 § 

2 st.62 

5.8 Succesiva leveranser och partiellt avtalsbrott 

  

Bestämmelsen om partiellt avtalsbrott aktualiseras när en del av leveransen är behäftad med fel 

samt att hela varan ska avlämnas samtidigt. I enlighet med 43 § KöpL 1 st. 1m är huvudregeln 

att den del av leveransen som är felaktig ska bestämmelserna om avtalsbrott tillämpas på denna 

del. Ifrågavarande bestämmelse tillämpas således när leveransen (viss mängd av visst parti) är 

felaktig. Av lagförarbetena framgår att denna bestämmelse ej tillämpas när felet både fysiskt 

eller funktionellt har ett nära samband med varan som helhet och att det vore olämpligt att 

uppdela felet i varan. Partiellt avtalsbrott ska tillämpas tillsammans med 39 § KöpL för att få 

rättseffekt. Sålunda om rekvisiten för hävning är uppfyllda enligt 39 § KöpL, kan köparen med 

43 1 st. 1m häva köpet på en del av leveransen. Det framgår av lagförarbetena att 

väsentlighetskraven ska konstateras i den del av varan som är i felaktigt skick.63 

I 43 § 1 st. 2m. regleras det att köparen vid partiellt avtalsbrott kan häva hela köpet. För att det 

ska kunna aktualiseras förutsätter det att avtalsbrottet dels uppfyller väsentlighetsrekvisitet dels 

insiktsrekvistet uppfylls. Med andra ord måste väsentlighetskraven (Se 39 § KöpL) uppfyllas 

på hela köpet för att medföra att en hävning. En sådan situation kan, enligt Ramberg & Herre, 

vara när köparens avsikt med köpet var att vidareförsälja den inköpta kvantiteten och således 

saknar en möjlighet att förvalta eller behålla en mindre kvantitet av varan/varorna.64  

När kontrahenterna har avtalat om succesiva leveranser, dvs. avlämnande i flera omgångar, kan 

en delleverans behäftad med fel ge köparen hävningsrätt beträffande den delleveransen. Detta 

regleras i 44 § 1 st. KöpL. Huvudregeln är att köparen endast kan häva den delleverans som är 

levererad i felaktigt skick. Således är delleveranserna, enligt huvudregeln, att betrakta som flera 

köp som står självständiga i förhållande till varandra. För att en köpare ska kunna häva en 

delleverans måste förutsättningar i 39 § KöpL vara uppfyllda, dvs. väsentlighetsrekvisitet och 

insiktsrekvisitet. Eftersom varje delleverans betraktas som ett självständigt köp ska 

hävningsrekvisiten enligt lagförarbetena utgå från varje delleverans.65 

Av 44 § 2 st. KöpL framgår det att en felaktig delleverans kan medföra att köparen har 

anledning att presumera att framtida delleveranser kommer levereras i felaktigt skick. I sådana 

fall får köparen häva en framtida delleverans om det sker inom skälig tid. Ifrågavarande 

bestämmelse förutsätter att det befarade avtalsbrottet uppfyller rekvisiten för hävning (39 § 

KöpL). Om köparen emellertid väljer att inte häva köpet enligt huvudregeln, medför det inte att 

han eller hon förlorar hävningsrätten på framtida delleveranser. Vanligtvis brukar succesiva 

leveranser ha ett funktionellt samband, t.ex. om köpets delleveranser ska utnyttjas i ett 

gemensamt ändamål.66 

Slutligen regleras det i 44 § 3 st. KöpL att om köparen häver en delleverans, får han eller hon 

dessutom häva ”tidigare eller senare leveranser om […] sammanhanget mellan dem skulle ha 

betydande olägenhet av att stå fast vid köpet beträffande dessa leveranser”. Detta är ett 

undantag från huvudregeln. Emellertid är det väsentliga här att det föreligger ett sammanhang 

som dels medför betydande olägenhet för köparen, dels att delleveranserna skulle utnyttjas till 
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samma ändamål. En väsentlig skillnad mellan andra- och tredje stycket är att ifrågavarande 

bestämmelse förutsätter att köparen häver direkt när avtalsbrottet uppstår. Således kan man 

konstatera att ett sammanhang föreligger. Dessutom torde tredje stycket kunna tillämpas för att 

häva hela köpet.67 

5.9 NJA 1996 s 598 – Husbilsfallet 

 

Tvisten rörde sig om ett bytesköp. Kärande (Rune E) och svarande (Bengt R) upprättade ett 

bytesavtal, där prestationerna bestod av ett byte mellan deras husbilar och att Rune E erlade 

18 000 kr som mellanskillnad, den 31 mars 1994. Kontrahenterna utformade bytesavtalet med 

en ”befintligt skick”-klausul avseende båda fordonen. Den 14 juli 1994 när Rune E var på 

semester reklamerade han köpet och hemställde att köpet skulle hävas. Rune E anförde att 

husbilen skulle anses vara i felaktigt skick oavsett om den sålts i befintligt skick (19 § KöpL). 

Dessutom anförde Rune att han ej brustit enligt sin skyldighet som regleras i 20 § KöpL. 

Hävning åberopade han p.g.a. att Bengt R inte hade vidtagit rättelse, och felet var av väsentligt 

betydelse för honom. Bengt R bestred uttalandet och hävdade att varan han hade mottagit också 

hade varit i felaktigt skick.  

Inledningsvis konstaterade HD att husbilen som Bengt R överlät till Rune E var ”i väsentligt 

sämre skick än Rune E med fog kunnat förutsätta”. Rune E hade ej kunnat förutsätta detta skick 

med hänsyn till värdet som framgick av avtalet. Detta medförde att 19 § 1 st. 3 KöpL var 

tillämpbar.  

Vidare prövade HD om Rune E hade brustit i sin undersökningsplikt i enlighet med 20 § 2 st. 

KöpL. Kopplat till detta konstaterade HD att ”[E]n köpare har inte enligt köplagen någon 

allmän skyldighet att undersöka den köpta varan med avseende på eventuella fel”. Emellertid 

menade HD, att i de fall köparen faktiskt genomförde en undersökning, kan inte felet åberopas 

om han borde märka felet. HD tillade att ”[B]edömningen […] enligt detta lagrum [...] 

beaktande av hur omfattande undersökningen varit och vilka praktiska möjligheter köparen 

med hänsyn till sina kunskaper och erfarenheter haft att vid sin undersökning upptäcka felet i 

fråga”. HD konstaterade att ”[O]mständigheterna kan därför inte anses ha varit sådana att 

Rune E med anledning av sin undersökning och de samtal som förts med Bengt R borde ha 

märkt de omfattande fuktskador”. Detta medförde att 20 § 2 st KöpL inte utgjorde hinder för 

att åberopa felet. Slutligen konstaterade HD att ”Det har inte bestritts att detta fel varit av sådan 

art att det med tillämpning av 39 § köplagen kan föranleda hävning av bytesavtalet”.  

Eftersom hävning är själva kärnfrågan, ska slutsatsen HovR fann även redovisas. De 

konstaterade att ”[F]elet är väsentligt för Rune E” och ”något som Bengt R måste ha insett”. 

Därmed var felet, och omständigheterna grundande för att hävning förelåg. Därav skulle 

utväxlade prestationer återgå. 

6. Hävning enligt CISG 

 

Hävning vid fel i varan enligt CISG kommer att presenteras nedan, observera att endast de 

regler som omfattar fel i varan kommer beröras. Därav kommer delar av artiklarna i CISG inte 

att behandlas.  

Artikel 25: Ett avtalsbrott från ena partens sida är väsentligt om det medför 

en sådan olägenhet för den andra parten att det i huvudsak berövar honom 

vad han hade rätt att vänta sig enligt avtalet. Avtalsbrottet är dock inte 
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väsentligt om den part som är skyldig till avtalsbrottet inte förutsåg och en 

förnuftig person i samma ställning under samma omständigheter inte heller 

skulle ha förutsett ett sådant resultat.  

Artikel 49: 1. Köparen får häva köpet: om säljaren underlåter att fullgöra 

någon av sina skyldigheter enligt avtalet eller denna konvention och detta 

utgör ett väsentligt avtalsbrott;  

Bestämmelsen, art. 49(1)(a), är huvudregeln för köparens hävningsrätt. Den måste emellertid 

tolkas tillsammans med art. 25, dvs. vad som är fundamental breach/väsentligt avtalsbrott.  

6.1 Fundamental breach/väsentligt avtalsbrott 

 

Om köparen vill häva ett köp p.g.a. fel i varan är det endast möjligt i de fall då säljaren gör sig 

skyldig till ett väsentligt avtalsbrott. Om ett väsentligt avtalsbrott föreligger kan köparen 

omedelbart häva köpet. Ett väsentligt avtalsbrott är: säljarens avtalsbrott är väsentligt om det 

för köparen medför en sådan olägenhet att det i huvudsak berövar honom eller henne vad de 

hade rätt att vänta sig enligt avtalet. Det är emellertid inte ett väsentligt avtalsbrott om säljaren 

inte förutsåg eller ”en förnuftig person i samma ställning under samma omständigheter inte 

heller skulle ha förutsett ett sådant resultat”.68 

Väsentligt avtalsbrott grundar sig inte på en abstrakt väsentlighetsbedömning, utan köparen 

(den drabbade parten) är utgångspunkten. Emellertid framgår av propositionen att det dessutom 

ska göras en objektiv bedömning, mer specifikt vad köparen hade rätt att förvänta sig. Kihlman 

framhåller att det oftast är en omöjlighet att bevisa köparens subjektiva uppfattning. Därav, 

menar Kihlman, att ”[V]äsentlighetsbedömningen torde […] innefatta ett allt efter 

omständigheterna större eller mindre hänsynstagande till objektiva typiserade normer för vad 

som är väsentligt”.69 

Väsentligt avtalsbrott har dessutom de s.k. insiktsrekvisit/synbarhetsrekvisit.70 Kraven är som 

synes relativt högt ställda. Detta innebär att obetydliga eller mindre viktiga avtalsbrott inte 

medför rätt att häva.  

Enligt Ramberg & Herre är det i huvudsak tre faktorer för bedömningen om det föreligger ett 

väsentligt avtalsbrott och därmed rätt till att häva enligt art. 49. Den första faktorn är avtalets 

utformning, och vilka villkor som kontrahenterna avtalat om. I de fall det kan tolkas att någon 

eller några egenskaper hos varan är så betydelsefulla att en avvikelse torde föra med sig 

hävningsrätt. Således måste bedömningen dessutom utföras genom en sedvanlig avtalstolkning, 

för att avgöra huruvida villkoren har denna karaktär eller definition. Den andra faktorn som ska 

beaktas är om det inte framgår av avtalet vilket syfte eller avsikt köparen har haft med köpet av 

varan. Ramberg & Herre tillägger att en distinktion mellan inköpt vara för egen användning 

och inköpt vara för vidareförsäljning ska göras. Är varan inköpt för egen användning är det 

väsentliga huruvida varan, som är avlämnad i felaktigt skick, fortfarande är lämplig för 

köparens ändamål. Om däremot varan är inköpt för vidareförsäljning, är det väsentliga huruvida 

vidareförsäljningsmöjlighet föreligger eller om en vidareförsäljning av felaktig vara skulle 

medföra att köparens ”kommersiella anseende” löper risk att skadas. För att konstatera denna 

faktor är det också av betydelse att fastställa om säljaren uppfyller insiktsrekvitet avseende 

syftet som köparen haft med att förvärva egendomen. Slutligen anger Ramberg & Herre att den 

                                                 
68 Jfr art. 25 & art. 49(1)(a). 
69 J. Kihlman, 1999, s. 376. 
70 Prop. 1986/87:128 s. 109. 



 

 

tredje faktorn som är betydelsefull är om säljaren kunnat tillhandahålla avhjälpande eller 

omleverans utan att köparen löpte risk att vållas av oskäliga olägenheter.71 

Relaterat till ovan är rättsfallet UNILEX D. 1994–2. En köpare hade köpt italienska damskor. 

Eftersom skorna var i felaktigt skick samt att materialet för tillverkningen var annan än avtalat 

hävde köparen avtalet. Domstolen konstaterade emellertid att det fel varan var behäftad med 

inte var hävningsgrundande, ”eftersom det inte hindrade köparen from making all the same a 

reasonable use of the goods”. Kihlman framhåller att ifrågavarande domstol hade tolkat art. 25 

på det sätt att väsentlighetsrekvisitet ej uppfylldes eftersom ändamålet med köpet ej var 

åsidosatt och fortfarande kunde utföras, vilket var en vidareförsäljning.72  

6.2 Flera avtalsbrott 

  

Vad som menas med flera avtalsbrott i detta avseende är t.ex. att köparen drabbas av dröjsmål 

beträffande avlämnandet av varan samtidigt som när varan väl har avlämnats har den varit 

behäftad med fel. Således kan den totala inverkan av avtalsbrotten medföra att det föreligger ett 

väsentligt avtalsbrott i enlighet med art. 25. Med andra ord är det inte nödvändigt att de enskilda 

avtalsbrotten uppfyller väsentligt avtalsbrott, men effekten tillsammans medför att det med hög 

sannolikhet kommer att uppfyllas.73 

6.3 Partiellt avtalsbrott och succesiva leveranser 

 

Partiellt avtalsbrott regleras i art. 51. Det är säljaren som kan göra sig skyldig till partiellt 

avtalsbrott. Partiellt avtalsbrott föreligger när säljaren avlämnar en vara som bara till en viss del 

är avtalsenlig, dvs. en del av varan är behäftad med fel. Den här bestämmelsen kan föranleda 

två konsekvenser. Den första är att köparen enligt art. 51(1) får häva den del som inte är 

avtalsenlig, under förutsättning att rekvisiten i art. 25 och 49 CISG är uppfyllda beträffande den 

delen av varan. Köparen får emellertid häva hela köpet i de fall säljarens underlåtenhet att lämna 

en felfri vara i avtalsenligt skick utgör ett väsentligt avtalsbrott enligt art. 51 (2) CISG. Således 

är det enligt lagförarbetena i de fall säljarens partiella avtalsbrott påverkar hela köpet till den 

grad där det betraktas som väsentligt för hela köpet. I sådana situationerna kan köparen häva 

köpet.74 

Hävning vid succesiva leveranser regleras i art. 73 CISG, med den engelska benämningen 

instalment contracts. I enlighet med art. 73(1) kan köparen vid (avtalat) succesiva leveranser 

häva avtalet beträffande delleveransen. Om säljaren underlåter att fullgöra sin skyldighet som 

avser delleveransen och detta utgör ett väsentligt avtalsbrott beträffande denna delleverans. 

Med andra ord har köparen hävningsrätt när det föreligger ett fel i delleveransen och det är 

väsentligt avtalsbrott. Således kan resten av avtalet bestå, men den delleverans som är behäftad 

med fel hävs. Art. 73(2) reglerar att om köparen har goda skäl att presumera att ett väsentligt 

avtalsbrott kan inträffa i framtiden beträffande delleveranser, kan köparen ha hävningsrätt 

angående kommande delleveranser om hävningen utförs inom skälig tid. Som ovan nämnda 

bestämmelse måste en bedömning enligt art. 25 CISG göras. Slutligen, enligt art. 73(3), kan en 

köpare ha rätt att åberopa hävning av hela avtalet. Det förutsätts emellertid att köparen hävt en 

delleverans samt att ”delleveranserna på grund av sitt inbördes samband inte skulle kunna 

användas för det ändamål parterna räknade med vid avtalsslutet”.75 
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6.4 Hävningsförklaring och reklamationsskyldigheten 

 

Vid en hävning p.g.a. fel i varan är köparens första steg att upprätta en hävningsförklaring. 

Hävningsförklaringen är det som aktualiserar hävningen och de rättsliga effekterna. 

Hävningsförklaringen är enligt art. 26 ett meddelande till motparten. Det föreligger inga 

formkrav, och är lika bindande oavsett om den sker muntligen eller skriftligen. Det väsentliga 

med en hävningsförklaring är att köparen sänder den på ett ändamålsenligt sätt. Huvudregeln i 

art. 27 CISG reglerar enligt lagförarbetena att hävningsförklaringen går på säljarens risk. 

Således även om den skulle komma försent, förvanskat eller ö.h.t. inte nå mottagaren, men är 

avsänt på ändamålsenligt sätt, kan köparen åberopa hävningsförklaringen. 

Hävningsförklaringen är bindande för köparen när den kommit säljaren tillhanda. När säljaren 

mottager hävningsförklaringen är den ett rättsligt bindande disposition och säljaren måste 

samtycka för att den ska kunna återtas.76 

När varan är avlämnad i felaktigt skick måste köparen inom skälig tid häva köpet, enligt art. 

49(2)(b). Ifrågavarande bestämmelse i artikeln avser annat avtalsbrott, dvs. fel i varan. 

Förevarande bestämmelse är dessutom en explicit regel av den s.k. reklamationsskyldigheten 

för hävning.  För att avgöra om köparen uppfyllt sin reklamationsskyldighet inom skälig tid 

måste man beakta omständigheterna och situationen. Emellertid reglerar art. 49(2)(b) de tre 

situationerna där reklamationsfristen för hävningsförklaring ska anses vara inkommen inom 

skälig tid. Observera att det enligt CISG föreligger en frist för den neutrala reklamationen, men 

denna form av reklamation behöver inte nödvändigtvis också innebära en hävning, utan snarare 

tillämpas den för att påtala att fel föreligger. Det är emellertid en förutsättning att en neutral 

reklamation avlämnas. Emellertid om köparen avgett en neutral reklamation torde köparen ha 

ytterligare tid på sig för att upprätta en hävningsförklaring.77 

Huvudregeln för reklamationsfristen för hävning regleras i art. 49(2)(b)(i). Där framgår det att 

köparen får häva köpet om han eller hon, efter det att köparen fick eller borde ha fått kännedom 

om avtalsbrottet, avgett en hävningsförklaring. Den skäliga tiden har således en samband med 

köparens kännedom om avtalsbrottet. I de fall köparen ålägger säljaren en tilläggstid att vidta 

rättelse (art. 47) måste köparen lämna en hävningsförklaring inom skälig tid om säljaren 

misslyckats med rättelsen inom tilläggstiden. Även i de fall säljaren har förklarat att han eller 

hon inte kommer att fullgöra sina skyldigheter inom tilläggstiden måste köparen avge 

hävningsförklaringen inom skälig tid efter att köparen mottagit ett sådant meddelande. 

Förevarande bestämmelser regleras i art. 49(2)(b)(ii). Slutligen regleras i art. 49(2)(b)(iii) att 

om tilläggstiden är utgången, dvs. tilläggstiden som angetts av säljaren (art. 48 2 st.), eller när 

köparen upplyser sin motkontrahent att han eller hon inte accepterar fullgörelse ska köparen 

avge hävningsförklaring inom skälig tid.78 

6.5 Andra förutsättningar och verkningar av hävning 

 

I likhet med KöpL framgår av art. 82 (1) CISG bl.a. att köparen förlorar rätten att häva köpet 

om en omöjlighet föreligger för han eller hon att lämna tillbaka varan i väsentligen samma 

skick. Förevarande bestämmelse är huvudregeln och är förenad med undantag. Undantagen 

regleras i samma bestämmelse, dvs. art. 82 (2)(a-b). Om någon av förutsättningarna är uppfyllda 

i undantaget kan köparen fortfarande häva köpet fastän varan inte kan återlämnas i väsentligen 

samma skick. Motsatsvis innebär det att om ingen av undantagen är uppfyllda eller om 
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huvudregeln ej är uppfylld kan köparen inte åberopa hävning.79 Verkningarna av hävning 

framgår av art. 81 CISG. Enligt artikeln medför en hävning att kontrahenterna befrias från de 

åtagna skyldigheterna som framgår av det upprättade köpeavtalet. Emellertid avser inte detta 

den eventuella skadeståndsskyldigheten som t.ex. köparen kan kräva. Hävning påverkar inte de 

bestämmelser som ”har med själva avvecklingen av fullgörelseförpliktelserna”.80 Dessutom, 

enligt art. 81(2), ska parterna återställa prestationer som fullgjorts, med andra ord ska säljaren 

återgälda köparen köpeskillingen och köparen ska återlämna varan, och detta ska ske samtidigt. 
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7. Analys 

  

Inledningsvis är det väsentligt att konstatera att prisavdraget i KöpL och CISG delar samma 

utgångspunkt, dvs. att prisavdraget ska återställa avtalsbalansen mellan kontrahenterna. Det är 

inte konstig eftersom KöpL har CISG som förebild ur både materiellt och strukturellt 

hänseende. Dessutom är de lika ur det avseendet att prisavdrag tillämpas när köparen vill 

behålla varan, oavsett om det avser ett nationellt eller internationellt köp.  

Prisavdraget, enligt KöpL, kan åberopas av köparen oavsett om den avlämnade varan är 

behäftad med faktiska fel, rättsliga fel och rådighetsfel. Dock gäller inte detta prisavdraget som 

aktualiseras vid internationella köp, dvs. CISG. Eftersom art. 50 i CISG reglerar att endast de 

fel som kan betecknas som ”non-conformity”-fel omfattas av prisavdraget. Det betyder att om 

köparen fått en vara behäftat med ett rättsligt fel saknar han eller hon möjlighet att åberopa 

prisavdrag.  

En likhet mellan KöpL och CISG är att om säljaren har avhjälpt/omlevererat eller har rätt till 

göra det kan köparen inte åberopa prisavdrag. Detta torde tolkas så att även prisavdraget enligt 

CISG har formen av en sekundär påföljd. Det föreligger emellertid en olikhet mellan 

lagstiftningarna. Mer specifikt beträffande principen i lagförarbetena som förbjuder en köpare 

som utan godtagbara skäl vägrar godta rättelse från säljaren, som medför att anspråken på 

prisavdrag går förlorad. Det Ramberg & Herre konstatera var att sådan princip inte förekommer 

i CISG. Detta gäller förövrigt även hävning.  

Rekvisiten för prisavdrag i KöpL och CISG har olika lagformuleringar. Den fundamentala tiden 

är emellertid detsamma, dvs. avlämnandet. Således är båda KöpL:s och CISG:s rekvisit för 

prisavdrag knutet till tiden för avlämnandet. Ett problem som kan uppstå är att fastställa värdet 

av en vara i felaktigt skick. Liknande problem förekommer oavsett om KöpL eller CISG har 

tillämpats. Här finns det ingen lagangiven lösning, istället får man söka vägledning i 

lagförarbeten, praxis eller doktrin. Avseende det avtalade priset, där kontrahenterna kan vara 

oense, finns det en bestämmelse i CISG som klargör vad som gäller, mer specifikt art. 55. En 

sådan bestämmelse saknas i KöpL.  

Både KöpL och CISG saknar en explicit regel som reglerar på vilken plats varan ska värderas 

mellan felfritt och felaktigt skick. Flera alternativa lösningar redogörs, men lämpligast enligt 

Ramberg & Herre torde vara i den ort där köparen har sin undersökningsplikt.  

Till skillnad från KöpL framgår explicit av lagbestämmelsen i art. 50 CISG att det saknar 

betydelse huruvida vederlag har erlagts eller inte. Av lagförarbetena framgår det att samma 

princip gäller i KöpL.  

Observera att KöpL:s sekundära påföljder framgår av samma lagparagraf, 37 § KöpL. Detta 

innebär att det uttryckligen framgår att köparen har valmöjlighet när han eller hon vill åberopa 

någon av de sekundära påföljderna. I CISG regleras prisavdrag och hävning i olika artiklar, art. 

49 och 50. Köparen har emellertid fortfarande valmöjlighet, under förutsättningen rekvisiten 

uppfylls.  

En till likhet är att både KöpL:s och CISG:s prisavdrag kan medföra en prisreduktion till 0 kr. 

Avseende prisavdrag och skadestånd delar KöpL och CISG samma principer, dvs. prisavdraget 

och skadestånd kan kombineras. Utgångspunkten i båda lagarna är att prisavdrag och 

skadestånd är olika påföljder. Det innebär att det ena kan aktualiseras samtidigt som det andra 

inte alls aktualiseras. Det är således individuella rekvisitsprövningar, en för prisavdrag och en 

för skadestånd, som måste utföras. Även hävning kan kombineras med skadestånd.  



 

 

För det första finns det en väsentlig skillnad mellan hävning enligt KöpL och CISG. Som 

konstaterat är hävning en sekundär påföljd enligt KöpL. Det innebär att det aktualiseras först 

när avhjälpande eller omleverans inte kommer i fråga eller inte sker inom skälig tid. I CISG 

däremot kan köparen åberopa hävning omedelbart. Säljaren måste emellertid göra sig skyldig 

till ett väsentligt avtalsbrott. Således måste art. 25, som reglerar vad ett väsentligt avtalsbrott 

är, tolkas. I KöpL framgår av 39 § vad som är hävningsgrundande för köparen.  

Både KöpL:s och CISG:s rekvisit för hävning är relativt högt ställda. Med andra ord är 

begreppet väsentligt inkluderat i båda paragraferna. KöpL har väsentlighetsrekvisitet och CISG 

väsentligt avtalsbrott. Således medför obetydliga- eller oväsentliga avtalsbrott oftast ingen 

hävningsrätt, oavsett om köpet är av nationell eller internationell karaktär. Avseende en av 

rekvisiten som medför hävning, väsentlighetsrekvisit eller väsentligt avtalsbrott, är en likhet att 

det inte är en abstrakt väsentlighetsbedömning som ska göras. Dessutom torde bedömningen 

beträffande väsentlighetsrekvisitet eller väsentligt avtalsbrott vara objektiv. Detta framgår av 

lagförarbetena och doktrinen skriven av Ramberg & Herre samt Kihlman. Utgångspunkten 

angående väsentlighetsrekvisitet och väsentligt avtalsbrott är att det på förhand inte går att 

direkt konstatera att följande avtalsbrott uppfyller väsentlighetsrekvisitet eller väsentligt 

avtalsbrott. Det torde vara så att prövningar måste göras i det individuella fallet. Emellertid 

förekommer det grundprinciper. I KöpL är en riktlinje det s.k. huvudsakliga nyttan. I CISG är 

det de tre aspekterna som Ramberg & Herre framhåller som kan funka som riktlinje. Observera 

att oavsett om KöpL eller CISG tillämpas ska avtalet fungera som grundläggande utgångspunkt. 

Insiktsrekvisitet eller synbarhetsrekvisitet, olika definitioner men med samma innebörd, finns i 

både KöpL och CISG. Förevarande rekvisit framgår explicit av 39 § KöpL och art. 25. 

Formuleringen i laglydelserna skiljer sig åt, men materiellt uppfyller de samma syfte.  

Tillämpningen av hävningsrätten enligt KöpL och CISG delar samma utgångspunkt. Det är att 

flera avtalsbrott, dvs. fel i varan och dröjsmål, medför att en sammanlagd effekt av de kan 

innebära att hävning blir tillämpbart. Med andra ord kan situationen vara att fel i varan i sig 

möjligen inte är hävningsgrundande, men att effekten av det avlämnats för sent medför att 

väsentlighetsrekvisitet i KöpL eller CISG kan bli uppfylld.  

Hävning, enligt KöpL och CISG, förutsätter att köparen upprättar och avsänder en 

hävningsförklaring. Hävningsförklaringen är det som möjliggör och aktualiseras en eventuell 

hävning. Dessutom delar de gemensamma principer beträffande bundenhet och återkallelse av 

hävningsförklaringen. Det föreligger även samma regler beträffande den s.k. neutrala 

reklamationen.  

I KöpL och CISG finns det även regler avseende partiellt avtalsbrott och hävning av successiva 

leveranser. En gemensam faktor, i KöpL och CISG, för att häva partiellt avtalsbrott är att 

väsentlighetsrekvisitet eller väsentligs avtalsbrott föreligger i den del av varan som är i felaktigt 

skick. Detta gäller även vid successiva leveranser. Således kan man konstatera att det föreligger 

likheter, observera emellertid att formuleringar skiljer sig åt.  

Enligt KöpL kan köparen förlora sin hävningsrätt om han eller hon inte kan returnera varan 

väsentligen oförändrad och oförminskad (observera att detta är huvudregeln, dvs. undantag 

finns). Liknande princip finns i CISG, men med annan formulering. Dessutom har även denna 

regel undantag. Slutligen medför hävning, enligt båda lagarna, att prestationerna ska ställas in, 

dvs. varan ska återgå till säljaren och köparen ska återfå köpeskillingen.  

Sammanfattningsvis visar jämförelsen ovan vilket nära samband som existerar mellan 

KöpL och CISG. 



 

 

En viktig utgångspunkt, som inte går att upprepa för många gånger, är att de sekundära 

påföljderna aktualiseras först när de primära påföljderna inte är tillämpbara. Således för att 

konstatera när dem aktualiseras är det oundvikligt att dels beakta de primära påföljderna och 

dels göra en analys med de i bakgrunden. Eftersom prisavdrag och hävning har olika 

förutsättningar och medför olika konsekvenser för kontrahenterna kan en analys endast göras 

om de särskiljs i ett tidigt skede. Avseende prisavdrag ska två faktorer huvudsakligen 

analyseras, dels när det kan åberopas dels hur man fastställer storleken.  

Prisavdragets rekvisit i KöpL är ”lättare” att uppfylla än hävning. Enligt KöpL förutsätts det 

endast att de primära påföljderna inte kommer i fråga eller inte sker inom skälig tid.  

I NJA 1998 s 792 fastställde HD att ”inte kommer i fråga”-rekvisitet avser de situationer då 

felet är oavhjälpbart eller om avhjälpandet kostar orimligt mycket i förhållande till den 

förbättring som kan uppnås. Vidare prövade HD om avhjälpandet skett inom skälig tid. 

Eftersom detta köp avsåg lös egendom med speciell karaktär, bostadsrättslägenhet, fanns det 

skäl att ”avhjälpande inom skälig tid ges en snäv tolkning”. Därav konstaterade HD att köparna 

kunde åberopa prisavdrag eftersom avhjälpandet inte skett inom skälig tid, emellertid hade 

rekvisitet varit uppfyllt om säljarens avhjälpningsåtgärder varit slutförd inom kort tid efter 

tillträdesdagen. Storleken fastställdes inte utifrån formeln i 38 § KöpL, utan här tillämpades en 

skönsmässig bedömning. Prisavdraget bestämdes till 30 000 kr jämte ränta.  

Slutsatsen som torde kunna fastställas utav stycket ovan är att ”skett inom skälig tid” är 

beroende på egendomens karaktär. Är således egendomens karaktär speciell, är det en snäv 

tolkning av skälig tid som gäller.  

Håstads skiljaktiga mening, i detta rättsfall, är egentligen den del som bör analyseras 

grundligast. Håstad framförde nya insikter och tankar kring prisavdraget, tillämpningen i detta 

fall och i allmänhet. Håstad ansåg, till skillnad från majoriteten, att avhjälpandet hade skett 

inom skälig tid och därmed förlorade köparna rätten att åberopa prisavdrag. 

Sammanfattningsvis var det följande faktorer som låg till grund för denna bedömning. Först 

och främst är avhjälpandet uppställt i säljarens intresse, och prisavdraget aktualiseras först när 

den skäliga tiden är uttömd. Dessutom hade det i detta fall bekostats indirekt av säljaren. Den 

skäliga tiden för avhjälpandet påverkades av aktuella felets komplexitet. Eftersom felet hade 

kunnat vara avhjälpt till mitten av augusti menade Håstad att avhjälpandet skett inom skälig tid 

efter tillträdesdagen.  

Den skiljaktiga meningen må vara gedigen analyserad och skriven, men observera att 

skiljaktiga meningar saknar prejudikatsvärde.  

Hur har prisavdraget tillämpats, sett ur köparen perspektiv, i fallet som har nämnts ovan? 

Teoretiskt sett har den varit ändamålsenlig med hänsyn till omständigheterna. Prisavdraget 

beviljades av HD fastän föreningen (indirekt av säljaren) hade bekostat hela saneringen. 

Dessutom utökades rekvisitet ”inom skälig tid”. Detta tyder på att vid köp av lös egendom ska 

avhjälpandet bekostas helt av säljaren samtidigt som avhjälpandetiden får en snäv tolkning 

vilket kan leda till att köparen dessutom beviljas prisavdrag. Visserligen är det en börda för 

köparen att genomlida en besprutningsåtgärd. Emellertid bör man observera faktum att köparna, 

enligt Anticimex, hade kunnat bo i lägenheten redan ett dygn efter besprutningen. I andra fall 

t.ex. om avhjälpandet är slutfört efter ca 35 dagar efter tillträdet och säljaren indirekt bekostat 

detta kan köparen fortfarande åberopa prisavdrag. I teorin var prisavdraget 11,5 % av 

köpeskillingen, ca 30 000 kr. Kapitalkostnaden under denna period är ca 5 000 kr, så med andra 

ord får köparen kapitalkostnaden för sex månader på 35 dagar. Detta är ett mycket förmånligt 

belopp. Om t.ex. prisavdraget var baserat på varans värde i felaktigt och i avtalsenligt skick vid 

avlämnandet torde prisavdraget bli mycket mindre. Detta p.g.a. två omständigheter. Dels att 



 

 

avhjälpandekostnaden var betald i förtid av säljaren vilket medför att avdraget i så fall får 

grundas på värdeminskningen mellan tiden köparna ej kunnat nyttja egendomen. Dels att 

fastställa värdet av denna bostadslägenhets värde i felaktigt skick. Denna bedömning ska vara 

objektiv. Om tillträdesdagen, avlämnandet, senarelagts 2 månader bör avdraget motsvara 

kapitalkostnaden på köpeskillingen för denna tid eller 10 000 kr.  

I NJA 2016 s 237 hade förståelsen kring prisavdrag, tillämpningen av lagen och fastställandet 

av storlek, kunnat ökat. Tvisten avsåg fel i varan (bostadslägenhet/lokal) i ett handelsköp. 

Köparna åberopade prisavdrag som påföljd. HD konstaterade, efter en omfattande utredning, 

att köparna hade reklamerat för sent och därmed förlorat rätten att påtala felet. HovR gjorde 

emellertid en skönsmässig bedömning för att fastställa prisavdragets storlek. Med utgångspunkt 

i olika omständigheter ansåg de att ett skäligt belopp var 1 800 000 kr.  

Prisavdraget torde uppfattas som ändamålsenligt eftersom man kan åberopa det baserad på två 

olika beräkningar. Dels genom formeln, dels genom att göra en skönsmässig bedömning. 

Fördelen med en skönsmässig bedömning är att avhjälpandekostnaden och andra 

omständigheter kan vägleda bedömningen för fastställandet av storleken. Formeln torde vara 

det naturliga valet när uppgifter som värdet i felaktigt- och avtalsenligt skick går att bestämma 

i förväg och vid eventuella prisökningar. Uppsatsen tyder även på att det i vissa lägen är 

förmånligare med prisavdrag än skadestånd. Sådana lägen är när köpeskillingen är högre än 

marknadspriset. I realiteten är det oftast den skönsmässiga bedömningen som tillämpas av 

domstolarna.81 Det är den återkommande problematiken med fastställandet av värdet i felaktigt 

och avtalsenligt skick. Emellertid måste andra rättsprinciper observeras vid den skönsmässiga 

bedömningen (Se 35 kap. 5 § rättegångsbalken).  

Prisavdraget enligt art. 49 CISG har en ändamålsenlig utformning. Det kan hända att en vara 

med fel saknar värde vid avlämnandet. Uppsatsens utredning visar att i vissa fall kan 

prisavdraget reduceras till noll kr enligt förevarande bestämmelse. I de fall prisavdraget 

reducerats till noll uppfyller det sitt syfte, dvs. återställande av avtalsbalansen. I de situationer 

då en hävning är otillämpbart uppfyller denna regel i princip samma syfte. Med andra ord 

behöver felet inte vara ett väsentligt avtalsbrott men kan ändå få konsekvenser som vid en 

hävning. 

Sammanfattningsvis har både KöpL och CISG ändamålsenliga bestämmelser om prisavdrag 

vid fel i varan. Prisavdraget i CISG har samma syfte som KöpL, att återställa balansen i avtalet. 

CISG (och KöpL) har tydliga rekvisit och påföljderna aktualiseras på ett lämpligt sätt, dvs. i en 

påföljdkedja. Varför är det väsentligt? Jo, uppsatsen tyder på att bestämmelserna har utformats 

så att förutsättningen, att kontrahenterna är jämställda, fortfarande tillvaratas. Om en av 

utgångspunkterna är att köparen ska kompenseras kostnadsfritt tyder uppsatsen på att efter en 

bedömning utifrån omständigheterna i verkligheten medför de sekundära påföljderna att 

utgångspunkten oftast harmoniseras.  

Prisavdraget är som konstaterat ingen form av skadestånd, när säljaren måste återgälda en del 

av köpeskillingen medför detta att köparen kompenseras utan kostnad. Emellertid kan det 

föreligga en svårighet med CISG:s och KöpL:s bestämmelser om prisavdrag, mer specifikt 

formeln. Formeln är oerhört komplicerad att förstå. Dessutom har den inte tillämpats av 

domstolarna.  

Förutsättningarna för prisavdrag är ur ett köprättsligt perspektiv skickligt utformade, emellertid 

bör parterna skriftligt avtala om en procentsats i prisavdrag eller vad som ska vara vägledande. 

                                                 
81 Jfr NJA 2016 s 237, NJA 1998 s 792, RH 2012:84, RH 1994:124, RH 1995:88 OBS. Vissa rättsfall gamla 

KöpL. 



 

 

Det underlättar tillämpningen avsevärt. Därav har det i standardavtalen oftast bestämts i förväg 

hur mycket prisavdraget ska vara.82 

Hävning är en betydande konsekvens för både köparen och säljaren. Köparen kan t.ex. behöva 

varan i produktionen eller bostadsrätten för att bo där. Säljaren kan vara beroende av att 

prestationerna består för att kunna hålla igång verksamheten av ekonomiska skäl. När två parter 

har ingått ett avtal frivilligt avseende lös egendom får tanken ändå kretsa kring att parterna 

verkligen vill behålla varan och att bagateller inte ska vara hävningsgrundande. Av den 

anledningen är rekvisiten för hävning annorlunda från prisavdrag, men delar en gemensam 

förutsättning. Det är att om köparen inte avhjälpt eller omlevererat varan inom skälig tid eller 

inte kommer i fråga som hävning föreligger.  

Hävning förutsätter att väsentlighetsrekvisitet uppfylls enligt KöpL. Och enligt CISG ska det 

vara ett väsentligt avtalsbrott. Således är väsentlighet nyckelordet. Uppsatsen tyder på att 

hävning är en betydelsefull påföljd men p.g.a. dess väsentlighetrekvisit så tillämpas det 

restriktivt. Det finns olika utredningsmöjligheter av hävning, en av dessa bör vara köparens 

möjlighet att kunna åberopa hävning med bifall.  

I NJA 1996 s 598 gällde tvisten ett bytesköp mellan två privatpersoner (civilköp). Felet (mögel 

i husvagn) ansågs uppfylla väsentlighetsrekvisitet, dvs. felet var av väsentlig betydelse för 

köparen och säljaren insåg eller borde ha insett detta. Observera att avhjälpande och omleverans 

var inaktuellt av olika skäl, dessutom hade rättelse ej vidtagits (neutral reklamation den 14 juli, 

hävningsförklaring den 10 augusti). Analysen tyder på att hävningen har varit väldigt 

fördelaktigt i detta rättsfall, framför allt ur ett ekonomiskt perspektiv. Säljaren förpliktades att 

utge 110 000 kr till köparen. Detta motsvarade bytesavtalets värde, dvs. köparens egna husbil 

samt mellanskillnaden. Men om vi utgår från det Bengt R och Lennart Svensson hade uppgett 

under sanningsförsäkran, att Rune E husbil var så skadad att den måste repareras för ca 15 000–

20 000, har köparen gjort en bra affär. Eftersom hela avtalets utgångspunkt var att husbilen var 

värderad till en viss summa i avtalsenligt skick. De facto var den inte värd så mycket men 

köparen har medgetts det avtalsenliga värdet när domslutet fastställdes.  

Ett annat fall där hävning prövades är HovR T 155–15. Det var ett handelsköp. Tvisten berodde 

på att köpeobjektet som var en bil och några månader efter avlämnandet började bilens motor 

brinna. Köparen hävdade att säljaren hade underrättats om felet och beretts möjlighet att 

avhjälpa felet. Emellertid hade inte säljaren gjort det och därmed påstod köparen ha haft 

hävningsrätt. TR bedömde att fel förelåg vid avlämnandet. Efter att de gjort en samlad 

bedömning fastställde de att felet var av väsentlig betydelse för köparen och säljaren insåg eller 

borde ha insett detta. Denna bedömning delades inte av HovR. De ansåg att ”köparen inte 

uppfyllt beviskravet” för att kunna fastställa att felet förelåg vid avlämnandet. Emellertid 

kritiserades eller påpekades det inte huruvida väsentlighetsrekvisit varit uppfyllt, så det torde 

vara så att om köparen kunnat bevisa att felet förelåg vid köpet borde han eller hon kunnat häva 

köpet.  

Visserligen är en uppfattning att rekvisiten vid en första anblick har relativt högt ställda krav. 

Men det är ändamålet med bestämmelsen. Väsentligheten ska föranleda denna omfattande 

prestationsåtergång.  Väsentlighet är dessutom ett relativt begrepp som kan formas beroende på 

den enskilde köparens omständigheter och förutsättningar. Väsentlighet för A behöver inte 

betyda väsentlighet för B och vice versa. En riktlinje som framgår av uppsatsen är den s.k. 

huvudsakliga nyttan. Begrepp som huvudsaklig nytta kan ha olika innebörder i olika situationer. 

Det är sådana mångtydiga val av begrepp som och bidrar till ändamålsenligheten. Den andra 

delen av väsentligheten, det s.k. insiktensrekvisitet kan också vara till köparens fördel vid 
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handelsköp. Den intressanta analysen föreligger i meningen borde ha insett detta, i 39 § KöpL. 

Utredningen tyder på att denna bedömning är objektiv. Eftersom handelsmän borde ha mer 

kunskap om varan, dess användningsområde och det presumtiva behovet av köparen torde det 

vara att handelsmän vanligare borde ha insett detta.  

En annan utredningsfråga är om hävning kan ske kostnadsfritt för köparen. Observera att 

meningen sker kostnadsfritt avser återställandet av köpeskillingen och dylikt. Förluster p.g.a. 

förminskad produktion eller utebliven vinst får angripas med påföljden skadestånd. Om man 

antar att felet i varan är av väsentlig betydelse och säljaren insåg eller borde ha insett och 

köparen uppfyller alla andra förutsättningar är hävning ändamålsenligt och kostnadsfritt. 

Hävningen återställer prestationerna, så köparen får tillbaka vederlaget och kan sedan börja leta 

efter ny vara. Vid köp av lösöre är hävning oftast ändamålsenligt, om ändamålsenligheten 

föreligger i begreppet kostnadsfritt. Anledning är att vederlaget återbetalas till köparen. 

Dessutom har köparen, enligt gällande köprättsliga regler, rätt att ibland göra ett täckningsköp 

(se 68 § KöpL). Emellertid ska ingen djupare analys ska göras kring täckningsköp, och de 

rättsliga effekterna det kan medföra. Det nämns för att analysen bygger på hävning, därav är 

relevanta omständigheter värt att nämna. En annan relevant omständighet är bortfall av rätten 

till hävning enligt 66 § KöpL. Huvudregeln lämna tillbaka varan väsentligen oförändrad och 

oförminskad ska inte tolkas bokstavligen eftersom dels ligger det i köpets natur att förändringar 

och förminskningar av varan sker, dels är undantagen väl formulerade för att skydda köparen 

när denne har skäl att skyddas. Avkastningsfrågan är alltid relevant för parterna. Lösningen är 

balanserad så att både köparen och säljaren har rätt till någon form av avkastning/ränta enligt 

65 § KöpL.  

Hävning enligt CISG särskiljer sig i och med art. 25. Bestämmelsen redogör tydligt vad som är 

ett väsentligt avtalsbrott för att hävning ska kunna aktualiseras i ett senare stadium. Emellertid 

är syftet med CISG att reglera en enhällig internationell handel av varor. Sådana köp är 

förknippade med höga summor, möjligen många parter inblandade, transport över gränser och 

olika uppfattningar om affärssed och sedvänja. Eftersom omständigheterna är omfattande kan 

således endast ett fel i varan som utgör ett väsentligt avtalsbrott medföra hävning. En tydlig 

skillnad från KöpL är att hävning enligt CISG kan aktualiseras omedelbart. Dessutom måste 

avhjälpande eller omleverans tas i beaktande vid bedömningen om ett väsentligt avtalsbrott 

föreligger. För läsaren kan det uppfattas som ett komplext system, vilket det är. Två rättsfall 

som kan tjäna som vägledning för art. 25 och art. 49(1)(a) är UNILEX D. 1994–2 och 1995–

12. Det första fallet har även behandlats ovan (4.2.1), sammanfattningsvis kunde ej köparen 

åberopa hävning. Emellertid skulle prisavdrag kunnat aktualiseras om köparen åberopade det. 

I det senare fallet gjorde sig säljaren skyldig till väsentligt avtalsbrott som var 

hävningsgrundande. Observera att båda fallen avgjordes genom en ändamålstolkning av avtalet. 

Det visar vilket nära samband avtalsrätt och köprätt har. En hävning enligt CISG medför att 

köparen och säljarens förpliktelser gentemot varann ställs in och prestationerna ska återställas. 

Med andra ord ska köparen få tillbaka köpeskillingen och säljaren få tillbaka varan. Fördelen 

för köparen vid internationella köp är att säljaren får hämta varan själv hos köparen. Det 

kostnadsfria är att köparen dels slipper bekosta transporten, dels att hävning medför 

prestationsåtergång. Köparen har rätt till ränta på köpeskillingen, samtidigt som han eller hon 

har en skyldighet att ersätta säljaren för nytta. Nytta torde oftast avgöras genom en skönsmässig 

bedömning.  



 

 

Hävning är, som framgår av uppsatsen, en förutsättning som inte lätt kan uppfyllas. Rekvisiten 

är välformulerade men komplexa att hantera. I vissa standardavtal har man i princip samma 

ordalydelse som 39 § KöpL, i andra har man utformat det på ett annat mer lätthanterligt sätt.83 

En potentiell svårighet med tolkningen och tillämpningen av de sekundära påföljderna är 

saknaden av praxis. Emellertid tyder uppsatsen på att de andra rättskällorna bidrar med 

väsentlig information i den grad att tolkningen och tillämpningen av rättsläget blir klarare och 

tydligare.  

Det mest tillfredsställande med de sekundära påföljderna är att det föreligger två alternativ. 

Beroende på läget och andra omständigheter kommer köparen alltid – på ett eller annat sätt – 

att kunna återställa avtalsbalansen. Med samlad effekt från de primära påföljderna och 

skadestånd tyder utredning på att de primära påföljderna torde vara ändamålsenliga. 

  

                                                 
83 Jfr ABM 07, Avtal 90 (2014) ”väsentligt betydelse, insåg eller borde inse” och NL 09 och ALOS 05 ”felet 

väsentligt”. 
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