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1 Inledning 
 

1.1 Introduktion 
 

Djur är något som tilltalar många människor. Hästar är inte på något sätt undantagna och 

användningsområdena för hästar är många. Hästen i sig kan vara en familjemedlem1, en 

arbetskamrat eller en lagkamrat i tävlingssammanhang. Hästsporten består således av 

såväl privatpersoner och tävlingsryttare som näringsidkare. Gemensamt för samtliga 

parter är att när en häst säljs, är det inte bara en vara som säljs. Det kan vara en vän och 

en stor del av någons näringsverksamhet. I många fall rör det sig också om stora summor 

pengar. Hästnäringen i Sverige har en omsättning på cirka 20 miljarder kronor per år och 

spridningseffekten uppges vara uppemot 45 miljarder kronor per år.2 Det är därför av stor 

vikt för samtliga parter att köpet går smidigt till, inte minst för Sveriges hästföretagare. 

När tvister uppstår, är det i det yttersta fallet upp till en domare att avgöra tvisten 

med hjälp av tillämplig lag. Tillämplig lag vid en hästförsäljning mellan en konsument 

och en näringsidkare är konsumentköplagen (1990:932)(KköpL). Det är en lag som är 

skriven för i princip alla köp av lösa saker, dvs fysiska föremål, däribland även levande 

djur.3 Ändå saknas en djupare diskussion gällande just försäljning av levande djur i 

förarbetena, faktum är att det knappt nämns.4 I förarbetena nämns däremot att köprättsliga 

regler till skydd för konsumenter gör sig gällande främst beträffande dagligvaror och 

varaktiga konsumtionsvaror, såsom möbler och kläder.5  

Jag tror att vi alla kan hålla med om att en häst omöjligen kan utgöra en vara på 

samma sätt som en möbel. Som fel i köprättslig mening avses oftast faktiska fel, vilket 

främst avser fysiska skador.6 Frågan huruvida det faktiskt föreligger ett fel är därför sällan 

omtvistad. Är en ridhäst halt föreligger uppenbarligen ett fel, hästen går ju inte att 

använda till det tilltänkta användningsområdet. Fokus ligger istället ofta på huruvida felet 

förelåg vid tidpunkten för riskens övergång.7 

                                                 
1 Hästen utgör inte en familjemedlem i juridisk mening, men det fråntar inte det faktum att många 

människor hanterar, och känner för sina hästar, som en familjemedlem. 
2 LRF Konsult, Spelregler för hästföretagare, s 2.  
3 Prop. 1989/90:89 s 59.  
4 Prop. 1989/90:89, prop. 2001/02:134. 
5 Prop. 1989/90:89 s 28. 
6 Lehrberg, Köprätt, s 60 
7 Huruvida felet är väsentligt kan också utgöra en rättsfråga. I praxis har det vidare utvecklats ett krav på 

klinisk relevans, vilket också spelar in i felbedömningen. Se mer om detta under avsnitt 5.2.  
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Hos hästar anses vanliga fel vara bland annat kvarka8, hälta, lösa benbitar, vävning9, 

spatt10 och lynnesfel.11 Ett fel som skiljer sig från de andra, av den enkla anledningen att 

det inte är ett fysiskt fel, är lynnesfel. Med lynne menas en hästs temperament, karaktär 

eller sinnelag.12 Enligt Deckeman är lynnesfel hos häst en samlingsterm för exempelvis 

istadighet13, skenbenägenhet14, folkilskenhet, vägran att dra eller gå framåt och övriga fel 

av psykisk art.15  

Många hävdar att levande djur inte bör omfattas av konsumentköplagen som 

sådan, 16  jag anser därför att det finns anledning att med kritiska ögon analysera 

konsumentköplagens bestämmelser i förhållande till hästförsäljningar i stort, men också 

i förhållande till lynnesfel. Vidare finns det anledning att utreda frågan huruvida lynnesfel 

verkligen utgör ett köprättsligt fel. 

 

1.2 Syfte 
 

Problemen med en rättsordning där handel av levande djur omfattas av konsument-

köplagens tillämpningsområde är många. Syftet med uppsatsen är därför att göra en 

kritisk analys av tillämpningsproblemen och konsumentköplagens felregler i förhållande 

till hästköp. Fokus i uppsatsen kommer ligga på konsumentköplagens bestämmelser i 

förhållande till lynnesfel. Förutom en kritisk analys avser jag också besvara följande 

frågor:  

- Kan lynnesfel hos häst verkligen utgöra ett fel i köprättslig mening?  

- Vad innebär kravet på klinisk relevans?  

- Kan säljaren friskriva sig från lynnesfel? 

- Kan en häst vara väsentligen oförändrad vid hävning på grund av lynnesfel?  

                                                 
8 En ofta allvarlig och smärtsam luftvägssjukdom med variga bölder i huvudets lymfknutor, men 

symtomen kan i vissa fall vara lindriga och likna en vanlig förkylning. Se statens veterinärmedicinska 

anstalt: Kvarka hos häst, 2018-01-16.  
9 Hästen väger från höger till vänster ben och får då en pendlande rörelse med huvud och hals.  
10 En kronisk form av artros som bryter ner ledbrosket i hästens glidleder och gör att många hästar blir 

halta. 
11 Deckeman, Hästen, samhället och lagen, s 11. Deckeman, Ridsport ifokus, 2008-04-11. 
12 Nationalencyklopedin, lynne eller sinnelag. 
13 Hästen är ovillig att samarbeta och lyda ryttarens instruktioner. 
14 Hästen är benägen att springa okontrollerat och är okontaktbar, oftast på grund av rädsla. En distinktion 

kan göras mellan att hästen skenar och att hästen drar. Om hästen drar så springer den fort men oftast på 

grund av tävlingsinstinkt eller glädje, hästen är vidare inte okontaktbar och spänd på samma sätt. 
15 Deckeman, Hästen, samhället och lagen, s 11. 
16 Se bl a motion 2016/17:2483 och motion 2017/18:2811. 
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- Hur kan eventuella problem med tillämpningen av konsumentköplagens 

bestämmelser lösas på bästa sätt? 

 

1.3 Metod och material  
 

Syftet med uppsatsen är att utreda och kritiskt granska gällande rätt i förhållande till 

lynnesfel, samt komma med lösningsförslag vid eventuella problem. För att besvara syftet 

har jag i första hand utgått från lagtext, förarbeten, praxis och doktrin. Jag har vid min 

analys i stora delar utgått från det bakomliggande syftet med lagen, vilket kan anses 

överensstämma med den rättsdogmatiska metoden.17  

Vid min undersökning av hur reglerna tillämpas av domstolarna har det 

framkommit att avgöranden från Högsta domstolen på vissa områden kan anses vara en 

bristvara. Studerande av lägre instansers avgöranden har därför visat sig nödvändigt. 

Även om avgörandena saknar det rättskällevärde som Högsta domstolens avgöranden 

erhåller, så ger de en indikation på hur domstolen resonerar i förestående frågor.  

Jag har vid min tolkning av lagreglerna också använt mig av avgöranden från 

Allmänna reklamationsnämnden, vilken är en myndighet som prövar många 

konsumenttvister. Besluten som nämnden tar är inte bindande för parterna, utan kan 

endast kan ses som vägledande och rekommenderande för hur parterna bör lösa den 

aktuella tvisten. 18  Avgörandena får därför anses ha ett begränsat värde och alltför 

långdragna slutsatser bör inte dras med stöd av dem. Jag anser dock att man med fördel 

kan hämta viss vägledning från dem då bedömningen utgår, och erbjuder en tolkning av, 

gällande rätt. Det bör dock observeras att besluten är grundade på de uppgifter som 

parterna har skickat in, och att nämnden inte gjort någon egen utredning av 

sakomständigheterna.19 Utgången hade alltså även av den anledningen kunnat bli en 

annan i domstol.  

Högsta domstolens avgöranden gällande lynnesfel härstammar från 30- och 40-talet 

och användningsområdet för hästar har under åren ändrats. Idag används hästen främst i 

rekreations- och fritidssyfte och marknaden domineras av sporthästar20. Avgörandena får 

dock anses vara gällande rätt än idag, även om vissa av domstolens ställningstaganden 

torde kunna ifrågasättas med hänsyn till den utveckling som skett på området. 

                                                 
17 Korling & Zamboni, Juridisk metodlära, s 24. 
18 Se 3 § förordning med instruktion för Allmänna reklamationsnämnden (2015:739). 
19 Se 19-20 §§ förordning med instruktion för Allmänna reklamationsnämnden (2015:739). 
20 Till exempel ridhästar, travhästar och galoppörer. 
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För att ge läsaren den förståelse som krävs för att ta till sig problematiken ägnas en del 

av arbetet till att förklara ord, uttryck och tillvägagångssätt i hästsporten. Jag har därvid 

använt mig av en del internetkällor, såsom bloggar och uppgifter från olika aktörers 

hemsidor. I viss mån har källorna använts för att utröna olika aktörers åsikter eller 

rättsliga ställningstaganden. Några slutsatser angående gällande rätt har dock inte dragits 

med stöd från källorna, även om olika ställningstaganden har diskuterats och till viss mån 

kritiserats, och påverkar därför inte grunden för de slutsatser som dragits av gällande rätt.  

För att förtydliga problematiken på området kommer jag använda mig av en del 

exempel. En del är hämtade från rättsfall, medan andra är fiktiva. 

 

1.4 Avgränsning och disposition 
 

Genom det syfte som ovan angivits ges arbetet en naturlig avgränsning. Syftet ges dock 

visst utrymme för tolkning och ytterligare avgränsningar kan därför vara nödvändiga. 

Många av dagens hästköp faller under köplagens bestämmelser, att syftet avgränsats till 

konsumentköplagens bestämmelser är på grund av att problematiken här är tydligare på 

grund av konsumentköplagens tvingande karaktär. Av pedagogiska skäl presenteras 

resterande avgränsningar i samband med presentationen av arbetets disposition.  

Uppsatsen består, utöver detta första kapitel, av ytterligare 9 kapitel. I kapitel 2 

presenteras konsumentköplagens tillämpningsområde och grundförutsättningarna för 

dess tillämplighet. I kapitel 3 följer en presentation av konsumentköplagens felregler. I 

detta kapitel presenteras bara de bestämmelser som har relevans vid köp av häst, således 

tas ingen hänsyn till bestämmelser som exempelvis förpackning och installation. Här 

kommer fysiska skador hos häst beröras i den mån det krävs av pedagogiska skäl eller i 

den mån ledning kan hämtas från rättsfall med fysiska skador. I kapitel 4 tas reglerna för 

riskens övergång upp. Jag har valt att separera på felbedömningen som sådan och 

bedömningen för huruvida felet fanns vid tidpunkten för riskens övergång. Detta på grund 

av att kunna påvisa skillnaden på de olika bedömningarna samt fördjupa mig i 

svårigheterna med de olika bedömningarna. Reglerna analyseras genomgående i 

förhållande till hästköp.  

I kapitel 5 görs en analys av huruvida lynnesfel som sådant kan utgöra ett 

köprättsligt fel. Jag har valt att ta upp denna frågeställning under en separat rubrik då jag 

menar att ett annat förhållningssätt skulle skapa upprepning och hämma analysen. Jag 

anser också att en sammanblandning av reglerna och den aktuella frågeställningen skulle 
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skapa en föreställning om att utgångspunkten är att lynnesfel kan utgöra ett köprättsligt 

fel. I kapitel 6 tar jag upp reglerna kring friskrivningar samt huruvida dessa kan appliceras 

på lynnesfel. Under kapitel 6 tar jag upp de regler som är av relevans för uppsatsens syfte. 

Gällande generella friskrivningar så begränsar jag mig till friskrivningen ”i befintligt 

skick” då det är den som främst används på området.  

Jag har i min uppsats inte berört de påföljder som går att göra gällande mer än 

flyktigt. Detta då jag inte anser att dessa är nödvändiga för att besvara syftet med 

uppsatsen. Det intressanta med uppsatsen är lynnesfel i förhållande till felreglerna och 

inte vilka påföljder som kan göras gällande därefter. I kapitel 7 berörs dock bortfall av 

hävning då det är ett viktigt kapitel för att belysa komplexiteten rörande felet och varans 

art i förhållande till lynnesfel. Även konsumentens vårdplikt berörs i kapitlet. Vårdplikten 

har begränsats till fall där konsumenten har tagit emot varan, då de flesta hästköp där 

frågan om vårdplikt aktualiseras torde röra fall där hästen faktiskt har tagits emot. I 

kapitel 8 ges av pedagogiska och belysande skäl en sammanfattning och närmare 

presentation av de problem som tagits upp under föregående kapitel. I kapitel 9 

presenteras olika lösningar på de problem som finns med dagens lagstiftning och 

tillämpningen därav.  

Avslutningsvis hittas i kapitel 10 en avslutande kommentar som sammanfattar 

svaren på de frågor som ställts i uppsatsens inledande frågeställning. 

 

2 Konsumentköplagens tillämpningsområde 

 

2.1 Inledning 

 
I samband med att 1905 års köplag genomgick en förändring reviderades även 

konsumentköplagen. En nödvändig reform då konsumentköplagen under den tiden främst 

användes som ett komplement till köplagen.21 Dagens konsumentköplag trädde i kraft 

1 januari 1991 och är, till skillnad från dess föregångare22, självständig i förhållande till 

köplagen. Det innebär att lagen uttömmande behandlar konsumentfrågor som upp-

kommer i samband med köp av lösa saker.23 Ibland uppstår dock frågor som inte berörs i 

lagen eller dess förarbeten, när så sker kan ledning hämtas från allmänna köprättsliga 

                                                 
21 Håstad, Köprätt- och annan kontraktsrätt, s 226. 
22 Konsumentköplag (1973:877). 
23 Se 4 § KöpL. 
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regler. 24  Då reglerna inte är avsedda för konsumentköp, och därför saknar det 

konsumentskydd som genomgående går att hitta i konsumentköplagen, krävs dock att 

rättstillämparen applicerar bestämmelserna med konsumentskyddet i åtanke.25 

Konsumentköplagen är till stor del tvingande till konsumentens fördel, då den 

innehåller många konsumentskyddsbestämmelser, vilket framgår redan av 3 § KköpL. 

Det innebär att avtalsvillkor som avviker från konsumentköplagen och är till nackdel för 

konsumenten lämnas utan verkan. Lagen är dock inte tvingande i sin helhet utan 

innehåller en del undantag. Det framgår i regel av paragrafen om andra avtalsvillkor är 

bindande för konsumenten.26  

 

2.2 Lagens tillämplighet 
 

En förutsättning för konsumentköplagens tillämpning är att det är fråga om en överlåtelse 

från en näringsidkare till en konsument, vilket framgår av 1 § st 1 KköpL. Med en 

näringsidkare menas en fysisk eller juridisk person som handlar för ändamål som har 

samband med den egna näringsverksamheten, se 1 § st 6 KköpL. I 1 § st 5 KköpL 

definieras en konsument som en fysisk person som handlar huvudsakligen för ändamål 

som faller utom näringsverksamhet. Den fysiska personen ska således handla för enskilt 

bruk.27  

Kravet på att en konsument ska vara en fysisk person gör att till exempel bolag eller 

dödsbon aldrig kan utgöra konsumenter. Dessa kan därför inte omfattas av konsument-

köplagen. Vid andra överlåtelser än sådana som sker till en konsument är köplagen 

tillämplig. Det är därför av vikt att definiera aktörerna i en överlåtelse för att fastställa 

vilken lag som ska tillämpas på den aktuella situationen. Något som kan skapa svåra 

gränsdragningsproblem är situationer där säljare eller köpare även finns på marknaden 

som en annan aktör, dvs personen kan vid vissa tillfällen ses som exempelvis en 

näringsidkare och vid andra tillfällen som en privatperson. Något som kan förekomma 

inom bland annat hästvärlden där verksamhet och hobby frekvent blandas.  

I förarbetena uttalas att konsumentköplagen inte tillämpas när en näringsidkare säljer en 

vara under sådana förhållanden att hen anses handla som privatperson. 28  Högsta 

                                                 
24 Prop 1989/90:89 s 23. 
25 Prop 1989/90:89 s 23. 
26 Se exempelvis 7 § KköpL. 
27 För djupare redogörelse se prop. 2001/02:134 s 26 och NJA II 2002 s 261 ff.  
28 Prop. 1989/90:89 s 60 f. 
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domstolen ansåg i ett fall, gällande en båt, att varan hade en närmre anknytning med 

verksamheten, där säljaren tidigare hade producerat och sålt likadana båtar, än med 

säljarens privatliv. Att säljaren, och inte bolaget, stod som ägare på båten spelade ingen 

roll.29 Av den anledningen tillämpades konsumentköplagen. Hovrätten har vid två olika 

tillfällen bedömt att personer som arbetar med hästar inte nödvändigtvis behöver vara att 

se som näringsidkare vid en hästförsäljning. Hästarna som såldes ansågs i båda fallen ha 

närmare anknytning till säljarnas privatliv, än till deras näringsverksamhet.30 Stor vikt 

tycks i fallen ha lagts vid att säljarna inom ramen för sin näringsverksamhet inte ägnade 

sig åt hästförsäljning. Hovrätten bedömde nämligen i ett annat fall, där säljaren i sin 

näringsverksamhet ägnade sig åt försäljning av hästar, att det för köparen framstod som 

att hästens såldes inom ramen för verksamheten.31 

Håstad har uttalat sig om att det kan föreligga ett krav på att näringsidkaren ska 

förstå att köparen handlar för ändamål som faller utanför näringsverksamheten för att 

konsumentköplagen ska bli tillämplig, trots att något sådant krav inte uttrycks i lagen.32 

Som stöd för sitt uttalande har han använt konsumentkreditlagen (2010:1846), där 

säljaren måste förstå vad krediten ska användas till. Säljaren ska därför bedöma huruvida 

köparen är en konsument och om varan är sådan att den kan förväntas användas främst 

för enskilt bruk.33 I min mening kan det i vissa fall vara försvarligt att tillämpa köplagen 

istället för konsumentköplagen, exempelvis om köparen ofta handlar hos säljaren i 

egenskap av näringsidkare och det inte tydligt framgår av situationen att personen handlar 

för enskilt bruk. 

 

2.2.1 Försäljning genom mellanhand 

 

Vid försäljning av hästar förekommer det att privatpersoner skickar iväg hästen till ett 

försäljningsstall. Hästen säljs då av en näringsidkare med inriktning på försäljning av 

hästar, ofta med villkoret att försäljaren får viss procent av försäljningspriset. Försäljaren 

agerar således mellanhand. Konsumentlagen gäller dock även i fall där försäljningen sker 

genom en mellanhand i dennes näringsverksamhet, oavsett om säljaren själv är 

näringsidkare, se 1 § st 2 KköpL. Regeln innebär att säljaren många gånger kan hamna i 

                                                 
29 NJA 2001 s 155. 
30 Svea Hovrätt, dom 2017- 02-10, mål T 4012-16 och Hovrätten för västra Sverige, 2017-10-23, mål  

T 5087-16. 
31 Hovrätten för västra Sverige, dom 2009-01-26, mål T 4358-00. 
32 Håstad, Köprätt- och annan kontraktsrätt, s 228.  
33 Håstad, Köprätt- och annan kontraktsrätt, s 267. 
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en mindre gynnsam position jämfört med om säljaren hade sålt hästen som privatperson, 

då köplagen skulle tillämpats.  

Bestämmelsens syfte är att hindra att lagen kringgås vid handel av begagnade 

varor.34 I förarbetena sägs att om dessa situationer föll utanför lagens tillämpningsområde 

så skulle näringsidkare kunna uppträda som ombud för en privatperson istället för att sälja 

sakerna i eget namn.35 Hovrätten har uttalat att det är ett ”väsentligt konsumentintresse 

att så långt möjligt undanröja oklarhet och eliminera missförstånd om vem som är 

konsumentens motpart i ett avtalsförhållande. För att ett privatköp skall anses ha kommit 

till stånd bör därför krävas att en näringsidkare som medverkar i köpet upplyser köparen 

i samband med köpet om sin begränsade roll och även vilka rättsliga konsekvenser detta 

kan få.” 36 I det aktuella fallet ansågs det vara fråga om ett förmedlingsköp där kvinnan 

först ägde varan som privatperson, men förmedlade köpet för ett handelsbolag där hon 

var hälftenägare. Avgörande verkar ha varit att det för köparen framstod som att hästen 

såldes inom ramen för verksamheten.37  

Vid tillämpning av regeln ansvarar säljare och förmedlare solidariskt för säljarens 

skyldigheter enligt lagen, se 1 § st 2 KköpL. Det innebär att köparen kan välja om hen 

vill vända sig till säljaren eller förmedlaren vid till exempel fel på varan. Om köparen 

vänder sig till förmedlaren, vilket kanske är vanligt förekommande då det är den person 

som köparen har haft kontakt med, kan förmedlaren i sin tur rikta regresskrav mot 

säljaren.38 Vid försäljning av hästar förekommer det dock, i vart fall om det åberopade 

felet är hästens lynne inte passar köparen, att köparen blir erbjuden att byta till en annan 

häst. Något regresskrav borde i dessa situationer inte vara aktuellt.  

 

3 Konsumentköplagens felregler  

 

3.1 Inledning  
 

De grundläggande bestämmelserna gällande ”fel i vara” hittas i 16 § KköpL. I 

16 § st 3 p 1 KköpL stadgas att en vara är felaktig om den avviker från vad som sägs i 

                                                 
34 Prop. 1989/90:89 s 30. 
35 Prop. 1989/90:89 s 30. 
36 Hovrätten för västra Sverige, dom 2009-01-26, mål T 4358-00. 
37 Hovrätten för västra Sverige, dom 2009-01-26, mål T 4358-00. 
38 Prop. 1989/90:89 s 31. 
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första och andra stycket samma paragraf. En vara kan vidare vara felaktig om den avviker 

från någon av bestämmelserna i 16a-21 §§ KköpL.  

Avtalsfrihet gällande varans beskaffenhet råder som huvudregel, vilket ges uttryck 

för i första stycket. Andra stycket innehåller allmänna regler gällande varans beskaffenhet, 

vilka alltså kommer till användning om avtalet inte innehåller tillräcklig information.39 I 

förarbetena sägs det att uppräkningen inte är uttömmande utan att den snarast ska ha en 

klargörande funktion där vissa centrala principer bör ligga till grund för 

felbedömningen.40 Något som också framgår av tredje stycket, där det framkommer att 

även andra omständigheter kan vara relevanta vid en felbedömning i det enskilda fallet. 

Köparen har som huvudregel bevisbördan för att fel föreligger samt för att felet 

förelåg vid tidpunkten för riskens övergång.41 

Att en vara anses vara behäftad med fel innebär enligt 22 § KköpL att köparen kan 

kräva avhjälpande, omleverans, prisavdrag eller ersättning för att avhjälpa felet eller häva 

köpet, i enlighet med 23, 24 och 26–29 §§ KköpL. Köparen kan också kräva skadestånd 

enligt 30–32 §§ KköpL eller hålla inne betalningen enligt 25 § KköpL. Köparen får, enligt 

23 § st 1 KköpL, inte åberopa fel, om hen inte lämnar säljaren meddelande om felet i 

skälig tid efter det att hen märkt eller borde ha märkt felet. Meddelanden som lämnas 

inom två månader efter att köparen märkt felet anses alltid vara lämnade i tid. Om köparen 

inte reklamerar inom tre år förfaller rätten att åberopa felet, se 23 § st 3 KköpL. 

Reklamationsfristen för en konsument är således 3 år. 

 

 

3.2 Grundläggande bestämmelser  
 

3.2.1 Avtalet som utgångspunkt 

 

Som ovan nämnts är huvudregeln avtalsfrihet gällande varans beskaffenhet. 

Utgångpunkten vid en felbedömning är därför vad som avtalats mellan parterna. Således 

sägs det i 16 § st 1 KköpL att varan i fråga om art, mängd, kvalitet och andra egenskaper 

ska överensstämma med vad som är avtalat. Bestämmelsen avser inte bara det som 

uttryckligen har avtalats, utan hänsyn ska också tas till vad som får anses vara 

underförstått mellan parterna. För att utröna vad som kan anses vara underförstått 

                                                 
39 Prop. 1989/90:89 s 97. 
40 Prop. 1989/90:89 s 97. 
41 NJA 2013 s 524 (p 5 och p 21), Eriksson mfl, Konsumentköp – en kommentar till konsumentköplagen, 

s 158. Herre, Konsumentköplagen – en kommentar, s 225.  
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gällande varans egenskaper kan ledning tas av omständigheterna i det enskilda fallet.42 

Om inte annat framgår av avtalet kan det ofta anses följa att varan ska vara avsedd för sitt 

normala ändamål och ha normal hållbarhet. Vid bedömningen av vad som kan utgöra 

normal hållbarhet och kvalitet i det enskilda fallet kan man se till bland annat priset.43  

Stadgandet innebär vidare att en vara är felaktig om den avviker från vad som är 

avtalat, även om den objektivt sett skulle anses vara av god kvalitet.44 Det innebär också 

att en vara inte nödvändigtvis kan anses vara felaktig även om den är av dålig kvalitet, 

om köparen har valt en billigare vara med sämre kvalitet. Till exempel ansåg Allmänna 

reklamationsnämnden att en bil som sålts som reparationsobjekt för 10 000 kr inte kunde 

anses felaktig när den en vecka efter köpet inte längre startade.45  

En vara kan vidare vara felaktig om den inte överensstämmer med egenskaper som 

den ska ha enligt särskild reglering i lag, förordning eller föreskrifter.46 Exempelvis kan 

man tänka sig att en islandshäst som säljs som tävlingshäst måste vara registrerad som 

islandshäst, då detta är ett krav för att få tävla.47 Om inte borde fel föreligga och vara 

grund för bland annat hävning av köpet.  

Avtalsfriheten begränsas dock, som nämnts, av de tvingande reglerna i 

konsumentköplagen och avtalsvillkor som är till nackdel för konsumenten lämnas utan 

verkan.48 

 

3.2.2 Minimiregler 

 

I inledning till 16 § st 2 KköpL markeras det att andra stycket är subsidiärt till första 

stycket. Om avtalet innehåller avvikande bestämmelser gällande varans beskaffenhet, har 

alltså dessa företräde framför reglerna i andra stycket. Styckena är dock nära 

sammankopplade i och med att andra stycket används som utgångspunkt i de fall där 

avtalet inte ger något klart besked. Vad som kan anses vara underförstått i första stycket 

är att varan uppfyller kraven i andra stycket. 

                                                 
42 Prop. 1989/90:89 s 94. 
43 Prop. 1989/90:89 s 94 f. 
44 Prop. 1989/90:89 s 94. 
45 ARN 2003-5093. 
46 NJA 2015 s 233–  att en fritidsbåt b la. saknade CE-märkning ansågs utgöra ett köprättsligt fel.  
47 Svenskt tävlingsreglemente, tillägg till Rules & Regulations, rev 20171207. 
48 Se under avsnitt 2.1. 
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Enligt 16 § st 2 p 1 KköpL ska varan vara ägnad för de ändamål för vilka varor av samma 

slag i allmänhet används. Om varan i allmänhet används för flera ändamål, framgår det 

av motiven att varan ska kunna användas för samtliga ändamål.49  

Regeln bör kunna ses som en slags minimistandard. Bestämmelsen tar främst sikte 

på ändamålet och användbarheten av varan. Det blir alltså fråga om en bedömning av 

varans ändamålsenlighet, inte varans kvalitet. 50  Kihlman uttrycker det som att 

bestämmelsen i köplagen begränsas genom att den endast gäller varans funktion, inte dess 

kvalitet.51 Uttrycket passar bra även här anser jag. Skälet till att varans kvalitet inte 

bedöms är att kvalitet kan variera väldigt mycket. I förarbetena nämns att endast 

anledningen att det finns vissa kvalitetsskillnader vid en jämförelse med liknande varor, 

inte i sig innebär att fel föreligger.52 För att avgöra varans kvalitet måste härledning tas 

av pris och andra omständigheter som gett konsumenten fog att förutsätta vissa 

egenskaper. Bedömningen hamnar därför ofta under 16 § st 3 KköpL istället.53  

Att bestämmelsen tar sikte på varans ändamål och användbarhet innebär att varan 

ska ha en allmän funktionsduglighet under en rimlig tidsperiod.54 Parterna behöver därför 

inte avtala om självklarheter, varan ska ha de basegenskaper som köparen kan förvänta 

sig.55 Till exempel ska ett avelsdjur vara fertilt och en boll ska kunna rulla. Graden av 

önskvärd korrekthet kan variera beroende på användningsändamålet.56  

En vara kan också vara felaktig om köparen avsett att använda varan för ett särskilt 

ändamål och varan är användbar för det ändamålet, men inte användbar för områden som 

varan i allmänhet används.57 Exempelvis kanske konsumenten köper en dator för att spela, 

vilket går utmärkt. Datorn går däremot inte att använda till något annat. För att säljaren 

ska undvika felansvar i en sådan situation bör konsumenten, med hänsyn till det som 

angivits ovan, ha blivit informerad om att datorn bara fungerar för ett specifikt ändamål. 

Om konsumenten inte blivit informerad bör fel kunna föreligga.  

                                                 
49 Prop. 1989/90:89 s 98. 
50 Prop 1988/89:76 s 85. 
51 Kihlman, Köprätten – en introduktion, s 69. 
52 Prop. 1989/90:89 s 98. 
53 Herre, Konsumentköplagen – en kommentar, s 189. 
54 Wilhelmsson mfl, Huvudpunkter i köplagen, s 99. 
55 Kihlman, Köprätten – en introduktion, s 68. 
56 Wilhelmsson mfl, Huvudpunkter i köplagen, s 99. 
57 Prop. 1989/90:89 s 98. 
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Säljaren ansvarar för avvikelser från normal funktionsduglighet, oavsett om säljaren är i 

god tro om avvikelsen.58 Det innebär att säljaren inte behöver ha kunskap om att varan 

avviker från normal funktionsduglighet i något hänseende. 

  

3.2.3 Särskilt ändamål  

 

Av 16 § st 2 p 2 KköpL framgår det, att om inte annat har avtalats, ska varan vara ägnad 

för det särskilda ändamål för vilket köparen avsåg att varan skulle användas, om säljaren 

vid köpet måste ha insett detta särskilda ändamål. Till skillnad från köplagen krävs det 

dock inte att köparen hade rimlig anledning att förlita sig på säljarens sakkunskap och 

bedömning. Kihlman menar att det inte är sakligt befogat att göra skillnad mellan 

felbedömningen enligt köplagen och enligt konsumentköplagen. Bedömningen ska i hans 

mening istället baseras på förhållandena i det enskilda fallet.59 Han menar att en köpare 

inte kan ha högre förväntningar bara för att hen är konsument och motparten är 

näringsidkare. Han anser dock att det är en annan sak att en köpare många gånger har 

större anledning att förlita sig på säljarens sakkunskap och bedömningen när säljaren är 

en näringsidkare.60 

Om det framgår av situationen att köparen inte litade på försäljarens sakkunskap 

eller inte hade rimlig anledning att göra det så bär köparen en större del av risken. Som 

exempel ges när konsumenten handlar på ett större varuhus och därför inte kan förvänta 

sig samma fackkunskap av försäljaren.61 Således kan inte säljaren anses svara för felet 

ifråga om köparen av någon anledning har bättre förutsättningar än säljaren att bedöma 

varans lämplighet. 62 Vilket många gånger kan vara fallet i hästvärlden, i och med att det 

finns väldigt duktiga ”hästmänniskor” som inte driver verksamhet.  

 Med rekvisitet ”måste insett” menas att situationen ska vara sådan att det inte finns 

någon rimlig anledning att anta att säljaren kunnat undgå köparens avsikt med varan. I 

motiven sägs det att regeln främst får betydelse i situationer där köparen har beskrivit 

ändamålet med varan och därefter överlåtit till säljaren att välja ut en lämplig produkt.63 

Liksom vid tillämpning av köplagen torde det dock räcka att informationen har kommit 

                                                 
58 Håstad, Köprätt och annan kontraktsrätt, s 76. 
59 Kihlman, Fel, s 138.  
60 Kihlman, Fel, s 139.  
61 Prop. 1989/90:89 s 98. 
62 Lehrberg, Köprätt, s 64. 
63 Prop. 1989/90:89 s 98. 
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fram vid en förhandling eller liknande för att den ska ges relevans vid bedömning om 

huruvida säljaren måste ha insett köparens särskilda ändamål.64 I sådana situationer är det 

alltså säljaren som är ansvarig för att varan är avsedd för det speciella ändamålet. 

Avgörande är säljarens insikt vid köpeavtalets ingående. Om varan är avsedd för flera 

särskilda ändamål är säljaren dock inte ansvarig för att varan passar alla ändamål, oavsett 

om säljaren har vetskap om att varan är menad för flera särskilda ändamål.65  

 

3.2.4 Upplysningsplikt 

 

Enligt 16 § st 3 KköpL är en vara inte bara felaktig om den avviker från vad som 

föreskrivs i stycke ett och två. Enligt tredje styckets andra punkt anses nämligen fel också 

kunna föreligga om säljaren har underlåtit att upplysa köparen om förhållande rörande 

varans egenskaper eller användning som han känt till eller borde känt till och som köparen 

med fog kunnat förutsätta att bli upplyst om. En förutsättning är att underlåtenheten har 

inverkat på köpet.  

Bestämmelsen är väldigt lik den regel som finns i 16 § st 2 p 3 KköpL. Lagrådet 

ansåg dock att det inte räckte med punkt 3 och ett motivuttalande gällande säljarens 

upplysningsplikt, och punkt 2 utformades därför.66 Någon motsvarande regel finns inte i 

konsumentköpsdirektivet men går däremot att finna i 19 § KöpL. Till skillnad från 

köplagen krävs det dock inte att underlåtenheten har avsett ett väsentligt förhållande. Det 

innebär att en näringsidkare ska lämna information även om sådant som kan anses vara 

mindre fel och brister.67 Upplysningsplikten omfattar bara information gällande varans 

egenskaper och användning, vilket framgår redan av bestämmelsens ordalydelse. Det 

innebär att säljaren inte har någon plikt om att upplysa om andra omständigheter, såsom 

att säljaren kanske har en liknande vara till billigare pris. 68  Allmänna 

reklamationsnämnden ansåg i ett fall att säljaren inte hade uppfyllt sin upplysningsplikt 

när hen endast hade upplyst köparen om att hästen hade ett opålitligt beteende.69 Det 

visade sig senare att hästen var aggressiv, farlig och hade bitit folk innan köpet. Det 

                                                 
64 Håstad, Köprätt och annan kontraktsrätt, s 76. 
65 Prop. 1989/90:89 s 99. 
66 Prop. 1989/90:89 s 178. 
67 Herre, Konsumentköplagen – en kommentar, s 196. 
68 Hultmark, Upplysningsplikt vid ingående av avtal, s 39. 
69 ARN 2002-1350. 
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ansågs också vara sannolikt att köparen inte skulle köpt hästen med full insikt om 

problemen.70 

Huruvida säljaren vetat om förhållandena och haft möjlighet att informera om dessa 

är utan relevans för felbedömningen.71 I kommentaren anses det betyda att det föreligger 

ett krav på säljaren att aktivt skaffa sig kunskaper som har betydelse för bedömningen av 

varans egenskaper och användningsområde. Har säljaren inte gjort tillräckligt kan det 

straffa sig genom att säljaren då ”borde ha känt till” omständigheten eller förhållandet 

ifråga.72 Att det saknar relevans huruvida säljaren visste om förhållandet eller inte innebär 

också att det inte krävs något sveksyfte från säljarens sida.  

Omständigheterna i det enskilda fallet får avgöra vilka uppgifter en köpare kan 

räkna med att bli upplyst om. Bland annat anses det vara av betydelse vilken ställning 

parterna har och vilken typ av vara köpet avser.73 Det anses vara av särskild betydelse för 

en köpare att bli upplyst om begränsningar i varans användbarhet, då speciellt i 

förhållande till vad som anses vara normalt för varor av liknande slag.74 I kommentaren 

nämns också att konsumentens egen undersökning av varan blir av avgörande betydelse.75 

Det förutsätter dock att konsumenten faktiskt har gjort en undersökning.76  

 

3.2.5 Befogade förväntningar  

 

Enligt 16 § st 3 punkt 3 KköpL är en vara felaktig om den i något annat avseende avviker 

från vad köparen med fog kunnat förutsätta. Att varan avviker från vad köparen med fog 

kunnat förutsätta innebär att varan avviker från vad köparen, på grund av 

förutsättningarna vid köpet, kunnat räkna med. 77  Som exempel ges i förarbetena en 

avvikelse från varans utseende eller yttre skick.78 Allmänna reklamationsnämnden ansåg 

i ett fall att en väska som sålts som skinnväska vara felaktig då väskans yttre skikt var av 

plast. Beteckningen hade givit konsumenten en felaktig uppfattning av väskans art och 

kvalitet och väskan avvek därför från konsumentens befogade förväntningar.79  

                                                 
70 ARN 2002-1350. 
71 Prop. 1989/90:89 s 100. 
72 Herre, Konsumentköplagen – en kommentar, s 196. 
73 Herre, Konsumentköplagen – en kommentar, s 197.  
74 Prop. 1989/90:89 s 100. 
75 Herre, Konsumentköplagen – en kommentar, s 197. Det går att diskutera värdet och riktigheten av 

denna kommentar med hänsyn vad som sägs under avsnitt 3.3 gällande konsumentens 

undersökningsplikt. 
76 Se mer om konsumenters undersökningsplikt under avsnitt 3.3.  
77 Prop. 1989/90:89 s 100. 
78 Prop.1989/90:89 s 100. 
79 ARN 1992/93 ref 57.  
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Vidare kan köparen ha anledning att anta att om vissa förhållanden gällande varan skulle 

föreligga så skulle säljaren upplysa köparen härom, utan uppmaning från konsumenten.80 

Allmänna reklamationsnämnden fastställde i ett fall att säljaren borde ha upplyst köparen 

om att en såld bil inte hade genomgått föreskriven 6000-milsservice. Bilen ifråga hade 

gått 6900 mil och nämnden ansåg att mot bakgrund av den vikt som bilhandeln lägger vid 

genomförd service så har konsumenten haft fog för att förutsätta att bilen servats enligt 

plan. Fel i varan ansågs därför föreligga. 81  Ett nära samband med säljarens 

upplysningsplikt i 16 § st 3 p 2 KköpL torde föreligga.  

Informationen som säljaren ger konsumenten innan eller i samband med köpet är 

styrande för konsumentens befogade förväntningar. Exempelvis kan en konsument som 

köper en specialgjord soffa inte reklamera den på grund av att soffan inte får plats i hiss 

och trapphus. Allmänna reklamationsnämnden fann i ett sådant fall att endast 

konsumenten hade kunskap om hur trapphus och hiss var beskaffade. Konsumenten hade 

också sett hur stor soffan var vid beställning. Det fanns därför inte anledning att anse att 

konsumentens förväntan var befogad.82  

När det gäller begagnade varor har köparen oftast ingen anledning att utgå från att 

varan är som ”ny”. Köparen har däremot anledning att utgå från att varan har utsatts för 

visst slitage. Vad köparen kan förvänta sig gällande varans skick får därför avgöras med 

hjälp av varans ålder, användning och pris. 83  Huruvida en häst är att anse som en 

begagnad vara eller inte är inte fastställt i praxis. Regeringsrätten har dock i ett skattemål 

begärt förhandsavgörande från EU-domstolen som uttalade att en häst kan vara att se som 

en begagnad vara enligt mervärdesskattedirektivet84.85 Utgången av målet torde kunna 

gälla även i ett civilrättsligt mål. En häst borde därför vid en felbedömning anses vara en 

begagnad vara. I tysk rätt anses ett föl utgöra en ”ny” vara, åtminstone fram till sex 

månaders ålder, därefter anses den vara ”begagnad”.86 Något avgörande i frågan saknas i 

svensk rätt, men det torde inte vara helt uteslutet att även svensk domstol kan anse att en 

häst vid något tillfälle kan anses utgöra en ”ny” vara. 

                                                 
80 Prop. 1989/90:89 s 100. 
81 ARN 2003-1052. 
82 ARN 2003-2399. 
83 Eriksson mfl, Konsumentköp - en kommentar till konsumentköplagen, s 132. 
84 Rådets direktiv 2006/112/EG. 
85 RÅ 2004 ref 45. Se också EU-domstolens förhandsavgörande C-320/02. 
86 BGH 15.11.2006, jfr § 474 BGB.  
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Håstad menar att motsvarande regel i köplagen är ogenomtänkt och oklar, vilket innebär 

att underlaget för den befogade förutsättningen kan bestå av vad som helst.87 Att regeln 

baseras enbart på köparens befogade förväntningar kan innebära att utfallet blir 

oförutsebart och att näringsidkaren därför försätts i en osäker situation. Det finns därför, 

i min mening, visst belägg för Håstads kritik. 

 

3.3 Undersökningsplikt  
 

Det finns ingen lagstadgad undersökningsplikt i konsumentköplagen. Det innebär att det 

som utgångspunkt alltså inte föreligger någon undersökningsplikt som konsument. 

Eftersom frågan är oreglerad i lagen torde det dock finnas utrymme att avtala om en skälig 

undersökningsplikt. 88  Som tidigare nämnts, är det också möjligt att ta ledning av 

allmänna köprättsliga regler i situationer som inte reglerats i konsumentköplagen. Att en 

sådan central fråga som undersökningsplikten inte har reglerats bör dock i min mening 

väcka en tanke om att lagstiftaren haft i åtanke att den plikten inte ska åligga en 

konsument.  

I artikel 2.3 i EG-direktivet89 stadgas att en konsument inte kan göra gällande fel 

som hen vid avtalets ingående känt till eller rimligen inte kunnat vara okunnig om. Någon 

motsvarighet har inte tagits in i konsumentköplagen. I 20 § KöpL stadgas däremot att en 

köpare inte kan göra gällande fel som hen måste ha antas känt till vid köpet. För att 

köparen inte ska kunna åberopa felet krävs också att hen förstått omständighetens 

betydelse. 90  Konsumentutredningen har uttalat att det saknas anledning att ta in en 

liknande bestämmelse i konsumentköplagen då det normalt får anses gälla att köparen 

inte kan göra gällande fel som hen har känt till eller måste antas ha känt till vid köpet.91 

Information, eller omständigheter kring köpet, påverkar således köparens möjlighet att 

reklamera en vara. Om köparen vid tidpunkten för köpet kände till egenskaper hos varan 

får det ofta anses vara avtalat enligt 16 § st 1 KköpL. 92  Köparens kännedom eller 

vårdslösa ovetskap kan också påverka vad köparen med fog kunnat förutsätta.93 Säljaren 

                                                 
87 Håstad, Köprätt och annan kontraktsrätt, s 78. 
88 Jmf prop.1984/85:110 s 218. Se dock ARN 2015-05586 där Allmänna reklamationsnämnden verkar 

vara av en annan uppfattning. 
89 EG-direktiv 1999/44. 
90 Prop. 1988/89:76 s 93. 
91 SOU 1984:25 s 129 f. Prop 2001/02:134 s 40 f. 
92 Se bl a NJA 2015 s 233 (p 39). 
93 Prop 2001/02:134 s 41. Se också NJA 2015 s 233 (p 39). Håstad, Köprätt och annan kontraktsrätt, s 

244. 
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har enligt 16 § KköpL en långtgående upplysningsplikt och en egen undersökning har 

därför inte samma betydelse vid konsumentköp. Det har därför uttalats att det, på grund 

av 16 § KköpL, saknar betydelse att konsumentköplagen saknar motsvarighet till 

20 § KöpL.94  

Det går vidare att diskutera om det finns en underliggande undersökningsplikt i 

23 § KköpL, vilken stadgar att en köpare måste åberopa att en vara är felaktig inom skälig 

tid från att hen märkt eller borde märkt felet. Det har uttalats att hänvisningen till vad 

konsumenten ”borde ha märkt” innebär att köparen efter varans avlämnande inte kan 

förhålla sig passiv utan att detta får konsekvenser.95 I förarbetena sägs att det bör krävas 

att konsumenten ganska omgående gör en åtminstone ytlig granskning. Det bör dock inte 

krävas att hen omgående efter mottagandet gör en grundlig genomgång eller prövning av 

varans kvalitet och funktion.96 Även köparens kunskap om den aktuella varan kan spela 

in i bedömningen om när felet borde ha upptäckts.97 Rimligen torde även varans och felets 

art påverka när konsumenten borde ha märkt felet. En motsvarighet till 31 § KöpL, vilken 

stadgar att köparen efter avlämnande ska undersöka varan i enlighet med god affärssed, 

saknas i konsumentköplagen. Avsaknaden av bestämmelser ger intrycket av att det endast 

är mer uppenbara fel som konsumenten eventuellt borde ha märkt om någon 

undersökning inte företagits.  

Konsumentutredningen har uttalat att området för undersökningsplikt kring 

begagnade varor är större.98 Det innebär dock inte att några högre krav kan ställas på 

konsumenten. Exempelvis hindrar inte omständigheten att en konsument har provkört en 

begagnad bil hen från att åberopa allvarliga fel i till exempel motorn, även om det för en 

sakkunnig person hade varit möjligt att konstatera sådana fel. Konsumenten bör däremot 

inte kunna åberopa väl synliga fel, såsom fel i lacken eller liknande.99  

Av 20 § st 2 KöpL framgår det vidare att om en köpare före köpet undersökt varan 

eller utan godtagbar anledning underlåtit att följa säljarens uppmaning att undersöka den, 

kan hen inte åberopa fel som hen borde ha märkt vid undersökningen. En köpare kan 

alltså enligt köplagen endast åberopa dolda fel. Återigen saknas en motsvarighet i 

                                                 
94 SOU 1984:25 s 129 f och  prop 2001/02:134 s 41. 
95 Prop. 1989/90:89 s 114. Herre, Konsumentköplagen – en kommentar, s 269.  
96 Prop. 1989/90:89 s 114. 
97 Prop. 1989/90:89 s 114. 
98 SOU 1984:25 s 131. 
99 SOU 1984:25 s 131. 
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konsumentköplagen. Enligt Herre bör konsumenten ha en begränsad undersökningsplikt 

genom en analog tillämpning av 20 § KöpL.100  

Herre menar vidare att det är osäkert vad som gäller i de fall då konsumenten vid 

en faktisk undersökning inte upptäckt något som borde ha upptäckts, eller i de fall då 

konsumenten underlåtit att följa en uppmaning om undersökning av säljaren.101 Han är 

av meningen att om säljaren har uppmanat till undersökning bör inte konsumenten kunna 

undandra sig en undersökning, om så ändå görs bör konsumenten inte kunna åberopa fel 

som kunnat upptäckas åtminstone vid en ytlig granskning.102 Om det anses betungande 

eller kostsamt kan det dock vara en godtagbar anledning till att konsumenten avstår från 

undersökning. 103  Högsta domstolen har uttalat att, det på grund av avsaknaden av 

bestämmelser gällande undersökningsplikt, saknar betydelse för felbedömningen vad 

konsumenten borde ha upptäckt vid en undersökning.104 Domstolen har vidare uppgett att 

om konsumenten inte undersöker varan så kan det ha betydelse för vilken standard hen 

med fog kan förutsätta att varan ska ha, och därmed för vad som kan anses utgöra ett 

fel.105 En rimlig tolkning kan vara att om konsumenten undandrar sig en undersökning 

trots uppmaning från säljaren så påverkar det köparens fog i än högre grad, och kan 

därmed påverka vad som kan anses utgöra ett fel i varan. 

Sammanfattningsvis kan konstateras att det trots avsaknaden av lagstadgad 

undersökningsplikt finns omständigheter, både innan och efter köpet, som påverkar 

köparens möjligheter att göra gällande att fel föreligger.  

 

3.3.1 Undersökning av häst 

 

Ovan har konstaterats att en häst rimligtvis bör vara att se som en begagnad vara,106 vilket 

medför att området för köparens undersökningsplikt är större.107 Oavsett om det är fråga 

om ett konsumentköp eller inte, är det brukligt att ett köp av häst föregås av en 

veterinärbesiktning.108 Det kan därför diskuteras om det i hästvärlden kan anses finnas en 

generell eller allmän undersökningsplikt på grund av sedvänja eller handelsbruk. På 

                                                 
100 Herre, Konsumentköplagen- en översikt, s 53. 
101 Herre, Konsumentköplagen- en översikt, s 53. 
102 Herre, Konsumentköplagen- en översikt, s 53. 
103 Herre, Konsumentköplagen- en översikt, s 53. 
104 NJA 2015 s 233 (p 38). 
105 NJA 2015 s 233 (p 39). 
106 Se avsnitt 3.2.5. 
107 Se avsnitt 3.3. 
108 För att se hur en veterinärbesiktning går till, se Borg, Besiktning av hästen – sågår det till, Agria, 

2010-12-11.  
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grund av det som har anförts ovan tror jag dock att man i konsumentfall inte kan sträcka 

det så långt som till en allmän eller generell undersökningsplikt. I och med att det är 

brukligt kan man dock fråga sig om den omständigheten kan liknas vid en uppmaning 

från säljaren att undersöka varan. Vilket torde innebära att köparens fog kan påverkas i 

relativt hög grad. Då det saknas praxis gällande området får det dock anses vara en 

spekulation på vad som skulle kunna vara ett rimligt sätt att se på saken. Bedöms det 

sakna betydelse att det föreligger ett visst handelsbruk på området bör det inte spela någon 

roll för felbedömningen om en veterinärbesiktning har företagits eller inte.109 Ett system 

utan undersökningsplikt ger dock konsumenten möjlighet att köpa hästar och andra djur, 

mot postförskott. Det går att ifrågasätta om levande djur är en vara som ska kunna köpas 

under sådana förhållanden.  

En annan fråga är vilken betydelse en företagen veterinärbesiktning och därmed 

utfärdat veterinärintyg har för felbedömningen. Högsta domstolen ansåg i ett fall att, då 

det för köparen var ett villkor att veterinärundersökning företogs och att denna var utan 

anmärkning, fick veterinärintyget anses utgöra en utfästelse från säljaren att hästen var 

fri från det fel som sedan upptäcktes.110 Veterinärundersökningen sågs alltså inte innebära 

att köparen borde ha upptäckt felet i fråga eller minska köparens rätt att göra fel gällande. 

Domstolen kan snarare anses ha lagt större ansvar på säljaren i situationen. Fallet kan 

utgöra en anledning till att det numera är brukligt att det finnas ett avtalsvillkor som 

stadgar att veterinärintyget eller dess innehåll inte utgör en utfästelse från säljarens sida 

gällande hästens skick. 111  Vilket torde innebära att veterinärintyget får ett annat 

användningsområde. Exempelvis kanske intyget kan ses som en indikation på att fel 

antingen förelåg eller inte förelåg vid tidpunkten för riskens övergång.112 När en bruklig 

undersökning har gjorts, torde det finnas fel som borde ha upptäckts vid undersökningen 

och att fel därför inte längre kan göras gällande. En skillnad vid undersökning av häst, 

jämfört med en undersökning av många andra varor, är att undersökningen görs av en 

utbildad veterinär. Något högre krav på den faktiskt gjorda undersökningen borde därför, 

i min mening, gå att ställa.  

                                                 
109 Se avsnitt 3.3. 
110 NJA 1976 s 678. 
111 Agria, Köpekontrakt, 2017-11-03. 
112 Se bl a ett avgörande från Göta hovrätt, dom 2009-06-16, mål nr T 3262-08 där ett veterinärintyg och 

veterinärundersökningar lades till grund som bevisning för att hästen var frisk innan köpet.  
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Vid en veterinärundersökning kommenteras även hästens uppförande och hanterbarhet,113 

vilket kan ha direkt koppling till hästens lynne. Det är dock en bedömning baserad på 

hästens beteende under den tid som besiktningen pågår. Vilket bevisvärde en sådan 

bedömning tillmäts är oklart. Hovrätten verkar dock i ett fall ha lagt viss vikt vid att det 

inte uppgetts några problem med lynnet i veterinärintyget.114 I samma fall har de dock 

uppgett att en annan veterinärs bedömning tillmättes lågt bevisvärde då den inte verkade 

vara baserad på veterinärens egen uppfattning. Vid fall där anmärkning faktiskt finns 

gällande hästens lynne torde dock veterinärintyget få ett högre bevisvärde och kunna 

läggas till grund för en bedömning.  

I många fall genomförs också en eller flera provridningar av hästen i olika 

situationer. En eller flera provridningar ger köparen möjlighet att utvärdera hästens 

beteende och lynne i olika situationer och torde därför kunna vara att likna med en 

undersökning. Har köparen provridit hästen ett flertal gånger borde det därför bli svårare 

att åberopa olika typer av ridproblem som lynnesfel.  

 

3.4 Avvikelse från av säljaren lämnade uppgifter 
 

Enligt 19 § st 1 KköpL är en vara felaktig om den inte överensstämmer med de uppgifter 

som säljaren har lämnat vid marknadsföringen, eller annars innan köpet, gällande varans 

egenskaper och användning. Huruvida uppgifterna lämnats muntligen eller skriftligen 

saknar betydelse för bedömningen.115 Vad som är viktigt att tänka på vid en bedömning 

enligt 19 § KköpL är att det ska vara fråga om en uppgift. Det krävs därför att 

informationen är tillräckligt konkret och inte allmänt lovprisande. Mycket allmänt hållna 

upplysningar i syfte att sälja varan kan därför inte läggas som grund för ett anspråk.116 Ju 

mer konkret uppgiften är, desto lättare är det för köparen att grunda anspråk. Det krävs 

inte att säljaren visste eller borde ha känt till att uppgiften som lämnades var oriktig för 

att varan ska anses vara felaktig.117 

Med uppgifter lämnade av säljaren avses även uppgifter som är lämnade av någon 

som är behörig att lämna uppgifter i säljarens ställe.118 Oftast är det fråga om till exempel 

                                                 
113 Borg, Besiktning av hästen – så går det till Agria, 2010-12-11.  
114 Svea hovrätt, dom 2017-02-10, mål nr T 4012-16. 
115 Prop. 1989/90:89 s 104. 
116 Prop. 1989/90:89 s 104 f.  
117 Prop. 1989/90:89 s 105.  
118 Prop. 1989/90:89 s 104. 
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försäljare i en butik som agerar med en ställningsfullmakt i enlighet med 10 § avtalslagen 

(1915:218)(AvtL). 

Enligt 19 § st 2 KköpL är varan också att se som felaktig om varan inte 

överensstämmer med uppgifter som har lämnats av någon annan än säljaren, i tidigare 

säljled 119  eller för säljarens räkning, i samband med marknadsföring av varan. 

Bestämmelsen omfattar alla marknadsföringsuppgifter om varans egenskaper och 

användning, oavsett vem som har lämnat uppgifterna och på vilket sätt. Typiska exempel 

anses i förarbetena vara via broschyrer, annonser och på varans förpackning.120 Med den 

moderna utvecklingen torde även internetsidor, såsom Facebook och Blocket, tillkomma. 

Många av dagens varor säljs och marknadsförs via internet. Just Facebook lämnar ett stort 

utrymme för andra människor att lämna kommentarer om varan och dess beskaffenhet. 

Huruvida personen anses agera för säljarens räkning får avgöras med hur en konsument 

objektivt sett har anledning att tolka situationen. 121  Det är således inte fråga om ett 

fullmaktsförhållande, sådana situationer faller istället, som tidigare nämnts, under första 

stycket.  

Till skillnad från stycke ett är det här en förutsättning att säljaren känt till eller borde 

ha känt till uppgifterna för att felansvar ska finnas, vilket framgår av 

19 § st 3 men 2 KköpL. Syftet med regleringen är att begränsa säljarens felansvar i 

situationer där det inte är rimligt att anta att säljaren har fått kännedom om uppgifterna. 

Som exempel anges en situation där säljaren har tagit in en produkt på köparens 

begäran.122  

Av 19 § st 3 KköpL framgår det att varken stycke ett eller två är tillämpligt om 

säljaren kan visa att hen har rättat uppgifterna i tid på ett tydligt sätt, eller kan visa att 

uppgiften inte har inverkat på köpet. Huruvida uppgiften har rättats på ett tydligt och 

effektivt sätt får avgöras med hänsyn till omständigheterna i det enskilda fallet och 

beroende på hur uppgiften har lämnats, uppgiftens innebörd och betydelse.123 Uppgiften 

bör åtminstone ha rättats på ett minst lika tydligt sätt som uppgiften lämnats, vilket också 

innebär att samma kunder som fått den ursprungliga uppgiften ska nås av rättelsen. I 

förarbetena sägs det att ”rättelsen ska vara ägnad att nå samma krets av presumtiva kunder 

                                                 
119 Den som har levererat varan till försäljaren osv. Säljledet går bakåt till tillverkaren. I hästsammanhang 

borde tidigare hästägare, och uppfödare, rimligtvis räknas in i tidigare säljled. 
120 Prop. 1989/90:89 s 105. 
121 Prop. 1989/90:89 s 106. 
122 Prop. 1989/90:89 s 106. 
123 Prop. 1989/90:89 s 106. 
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som har nåtts av den ursprungliga marknadsföringen”.124 Det skulle dock vara orimligt 

betungande för säljaren att få stå till svars om någon kund har missat rättelsen. Avgörande 

är därför inte om alla kunder har nåtts av rättelsen, utan om rättelsen är gjord på det sätt 

att den typiskt sett varit ägnad att nå de kunder som fått den ursprungliga 

informationen.125  

Rättelse behöver inte ske av den person eller organisation som lämnat uppgiften, 

säljaren kan således rätta uppgifter som har lämnats för hens räkning. Det ska dock tydligt 

framgå att det är fråga om en rättelse av viss tidigare lämnad uppgift.126 Säljaren kan 

också undgå felansvar genom att klargöra att hen inte kan stå för riktigheten i en viss 

uppgift. För att förklaringen ska få samma effekt som en rättelse måste förklaringen ta 

direkt sikte på en lämnad uppgift.127 

För att köparen ska kunna grunda anspråk krävs det vidare, som ovan nämnts, att 

uppgiften ifråga ska ha inverkat på köpet. Att uppgiften ska ha inverkat på köpet innebär 

att köparen inte kan åberopa en uppgift som varit irrelevant för hen vid köptillfället. Det 

innebär också att köparen inte kan åberopa en uppgift som denne inte kände till vid köpet, 

då uppgiften ifråga omöjligen kunnat inverka på köpet. Tidigare ansågs det vara köparen 

som skulle göra antagligt att uppgiften i fråga har haft inverkan på köpet. Detta bör dock 

ha ändrats i samband med harmoniseringen av direktivet och säljaren bör nu vara den 

som har bevisbördan för att uppgiften ifråga inte har inverkat på köpet.128  

 

4 Avgörande tidpunkt för felbedömningen 
 

4.1 Riskens övergång  
 

Utgångspunkten vid en felbedömning är tidpunkten för riskens övergång. Säljaren 

ansvarar för eventuella skador och försämringar som uppstår innan riskens övergång, 

även om felet visar sig först senare, se 20 § KköpL. Avgörande är således om felet bottnar 

i en omständighet som förelåg vid den tidpunkt som ska läggas till grund för 

felbedömningen.  

                                                 
124 Prop. 1989/90:89 s 106 f. 
125 Prop. 1989/90:89 s 106 f. 
126 Prop. 1989/90:89 s 107. 
127 Prop. 1989/90:89 s 107. 
128 Prop. 2001/02:134 s 44. EG-direktiv 1999/44/EG. 
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Enligt 8 § KköpL övergår risken för varan på köparen när varan avlämnats. Skador som 

uppstår därefter är således köparens ansvar. Varan anses avlämnad när den kommit i 

köparens besittning, se 6 § KköpL. Varan ska således ha tagits om hand av köparen. Vid 

många köp sker avlämnandet direkt, till exempel vid köp över disk, och risken för varan 

övergår då direkt på köparen. Det anges i motiven att om köparen köper ett större föremål 

och får hjälp att lasta in detta i bilen av säljaren, så anses inte varan omhändertagen förrän 

den har lastats i bilen.129  

Det förekommer dock att varan levereras eller hämtas vid ett senare tillfälle,130 och 

frågan uppkommer då vem som bär risken för varan under tiden från köpet till leverans 

eller avhämtning. Generellt anses varan avlämnad vid det faktiska avlämnandet. Det 

spelar således ingen roll om parterna avtalat om en tidigare ”avlämningstidpunkt”.131 Vid 

tillämpning av konsumentköplagen får alltså en säljare stå risken för skador som 

uppkommer även efter avtalad tidpunkt, oavsett om skälet till att avlämnandet blivit 

fördröjt beror på köparen. Det skiljer sig således från köplagen där köparen får stå risken 

om förseningen beror på köparen själv.  

Frågan är då när varan faktiskt anses vara avlämnad. I motiven uppges det att en 

vara anses vara avlämnad när den har överlämnats till köparen.132 Det krävs således inte 

att varan faktiskt har tagits om hand av köparen. Som exempel på när varan kan anses 

överlämnad ges bland annat att varan avlämnas i köparens brevlåda eller på köparens 

villatomt. En vara avlämnad i ett trapphus till ett hyreshus kan däremot inte anses ha 

kommit i köparens besittning. Detta oavsett om köparen begärt att varan ska lämnas 

där.133  

 

4.1.1 Fel in nuce 

 

Som ovan nämnts ansvarar säljaren för fel som uppstår innan riskens övergång, även om 

felet visar sig först senare, se 20 § KköpL. Det innebär att säljaren kan bära ansvar för 

                                                 
129 Prop. 1989/90:89 s 70. 
130 Utgångspunkten är att säljaren inte har någon skyldighet att sända över varan till köparen. Varan ska 

istället hållas tillgänglig för avhämtning där säljaren vid affärsslutet hade sitt affärsställe, se 4 § KköpL. 

Regeln är dock dispositiv och parterna kan därför avtala om att säljaren exempelvis ska leverera varan till 

köparen.  
131 Prop. 1989/90:89 s 108, Prop. 2001/02:134 s 48. 
132 Prop. 1989/90:89 s 70. 
133 Prop.1989/98:89 s 70. 
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skador som visar sig relativt lång tid efter köpet.134 Vad som krävs för att säljaren ska 

vara ansvarig är att felet ska ha funnits in nuce, dvs i form av ett frö till fel.  

Högsta domstolen har uttalat att det framgår av praxis att när det gäller levande djur 

så kan fel föreligga om djuret vid leveranstillfället varit smittad med den sjukdom som 

sen utbryter eller om defekten kan anses vara betingad av ärvda anlag. 135  Högsta 

domstolen ansåg bland annat att en hundvalp med rörelsestörningar och som vid sju 

månaders ålder visade höftledsdysplasi i sin allvarligaste form, måste haft ett sådant anlag 

för utvecklande av sjukdomen att valpen var behäftad med fel.136 I ett annat fall, där 

hästen avlivades två år efter köpet på grund av ryggproblem, ansåg hovrätten att det via 

obduktion var bevisat att patologiska förändringar måste ha funnits vid tidpunkten för 

köpet, fel in nuce förelåg därför.137 Tidpunkten för riskens övergång är således avgörande 

vid tillämpning av felreglerna.  

 

4.1.2 Undantag  

 

I 20 § st 2 KköpL finns ett undantag från huvudregeln, dvs att risken går över på köparen 

vid avlämnandet, som innebär att köparen står risken om varan, under tiden då köparen 

är i dröjsmål, har försämrats på grund av sin egen beskaffenhet. Varor som faller under 

denna bestämmelse borde dock främst vara färskvaror.138 Exempelvis kan en konsument 

köpa potatis med en viss hållbarhetstid. Konsumenten underlåter sedan att hämta 

potatisen inom hållbarhetstiden och potatisen blir förstörd.  

I 20 § st 3 KköpL stadgas vidare att en vara anses vara felaktig om en försämring 

uppkommer efter avlämnandet om försämringen är en följd av säljarens avtalsbrott. 

 

4.1.3 Bevisbördans placering 

 

Huvudregeln och utgångspunkten är att det är köparen som har bevisbördan för att fel 

föreligger samt att felet förelåg vid tidpunkten för riskens övergång.139 Det krävs därför 

att köparen lägger fram tillräcklig bevisning avseende fel i varan. Vid dispositiva mål är 

                                                 
134 Reklamationsfristen är 3 år enligt 23 § KköpL. 
135 NJA 1989 s 156. Domstolen hänvisar i avgörandet b la till NJA 1938 s 273 och NJA 1940 s 359. 

Någon hänvisning till ett rättsfall där djur smittats av sjukdom innan riskövergången saknas dock. 
136 NJA 1989 s 156. 
137 Svea hovrätt, avgörandedatum 2001-11-27, mål nr T 30-01. 
138 SOU 1984:25 s 112.  
139 NJA 2013 s 524 (p 5 och p 21), Eriksson mfl, Konsumentköp - en kommentar till konsumentköplagen, 

s 158. Herre, Konsumentköplagen – en kommentar, s 225. 
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utgångspunkten gällande beviskravet att den som har bevisbördan ska visa eller styrka att 

en viss omständighet föreligger.140 Det anses därför generellt sett föreligga ett relativt 

högt ställt beviskrav.141 Domstolen har dock uttalat att beviskravet för fel i vissa fall 

måste nyanseras. Hänsyn ska tas till vilken möjlighet konsumenten har att säkra bevisning 

och vad som kan förväntas av parterna i detta avseende. Domstolen menar vidare att 

beviskravet i vissa situationer kan avse frågan huruvida det finns ett orsakssamband 

mellan en bristfällighet och en inträffad skada och att ett sådant orsakssamband kan vara 

svårt att visa.142 Det sägs också att det beviskrav som gäller kan variera beroende på 

omständigheterna i fallet. Bland annat har ändamålet med rättsregeln, dvs att skydda 

svagare part, i vissa fall tillmätts betydelse på så sätt att beviskravet som sådant inte ska 

förhindra ett förverkligande av ändamålet bakom regeln. Även det som allmänt sett 

framstår som sannolikt kan ha relevans samt felets art.143  

 I förarbetena nämns istället att tillämpningen av regeln uppges ha varit 

förhållandevis generös mot köparen.144 Bevisbördan har inte kopplats direkt till frågan 

om huruvida varan varit felaktig vid avlämnandet, utan istället har köparen haft 

bevisbördan för att felet inte uppstått på grund av något som köparen bör bära risken för. 

Kan köparen visa att varan inte blivit felaktig på grund av vanvård, onormal användning 

eller en olyckshändelse så anses köparen normalt sett ha uppfyllt sin bevisbörda.145 Även 

Håstad verkar, av samma skäl, anse att beviskravet är lågt ställt.146 Att tillämpningen av 

regeln har varit generös finner bland annat stöd i ett fall där domstolen ansåg att det var 

tillräckligt att den skadeorsak som köparen angivit framstår som klart mera sannolik än 

den som åberopats av säljaren.147 Även i Allmänna reklamationsnämndens praxis kan 

man hitta avgöranden där nämnden har funnit att konsumenten har uppfyllt beviskravet 

om det är mer sannolikt att felet fanns där vid avlämnandet än att det skulle ha skett 

genom en senare inträffad omständighet.148  

Högsta domstolen har dock påpekat att en felbedömning kan avse flera skilda 

faktorer, t ex vad som har avtalats om varan, om huruvida en påstådd avvikelse förelåg 

                                                 
140 NJA 2013 s 524 (p 21). 
141 NJA 2013 s 524 (p 21).  
142 NJA 2015 s 233 (p 17). 
143 NJA 2015 s 233 (p 18). 
144 Prop. 2001/02:134 s 59. 
145 Prop. 2001/02:134 s 59 f.  
146 Håstad, Köprätt- och annan kontraktsrätt, s 240. 
147 NJA 1991 s 481. 
148 Exempelvis ARN 1992/93 ref. 26. 
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eller inte, vad som utgör ett faktiskt fel och när i tiden ett fel förelåg. De menar att det 

inte är givet att bevisbörda och beviskrav är densamma för de olika faktorerna.149 

Sammanfattningsvis torde kunna sägas att konsumenten som utgångspunkt har 

bevisbördan för att fel i vara föreligger, samt att felet fanns vid tidpunkten för riskens 

övergång. Det verkar finnas delade meningar om huruvida beviskravet är högt eller lågt 

ställt. Hänsyn får dock tas till de enskilda omständigheterna och beviskravet kan därför 

variera. Om man ser till den praxis som presenterats verkar inte kravet i något fall vara 

alltför högt ställt utan hänsyn har tagits till att den är en konsument som ska presentera 

bevisen ifråga.  

 

4.2 Riskens övergång vid hästköp 
 

Vid hästköp är det vanligt att köparen själv hämtar hästen. Här kan det diskuteras när 

risken övergår på köparen. Det finns ett antal alternativ, exempelvis kan risken övergå 

när köparen övertar hästens grimskaft, eller när hästen sätter första hoven på 

transportlämmen, alla hovar på lämmen eller när hästen är lastad och transporten stängd.  

Nordenberg anser att risken övergår på köparen när denne övertar grimskaftet.150 

Det är i min mening en fungerande regel, den förutsätter dock att köparen vid något 

tillfälle faktiskt övertar grimskaftet. Det förekommer att säljaren lastar hästen, då det är 

hen som känner hästen bäst. En sådan tolkning av när hästen anses överlämnad kan 

innebära att säljaren får stå risken för hela transportresan hem till köparen. Tolkningen 

leder vidare till bevisproblem samt olika utfall.  

Enligt media har man i praxis bedömt att risken övergår då hästens sista ben går in 

i transporten.151 Den bedömningen går dock att ifrågasätta då hästen kan kasta sig ut igen. 

Hästen kan de facto haft alla fyra ben i transporten men behöver likväl inte vara lastad. I 

min mening är det rimligt att säljaren står risken i sådana situationer, då säljaren har haft 

möjlighet att lastträna hästen och därigenom minimera skaderisken. Även den här 

tolkningen leder till bevissvårigheter. 

I Agrias avtal, upprättat av Leissner, övergår risken vid hämtningsköp när hästen är 

lastad och transporten stängd. Om säljaren levererar så övergår risken när hästens sista 

                                                 
149 NJA 2015 s 233 (p 14).  
150 Nordenberg, Äganderättens övergång vid hästköp, blogspot, 2013-05-04. Se också Grönvalls partners, 

köpekontrakt. 
151 Hagen, Hästen skadades vid leveransen, Aftonbladet, 2002-01-14. Bevisvärdet av källan kan dock 

ifrågasättas. Resonemanget kan oavsett vara till nytta av pedagogiska skäl. 
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hov lämnat transporten hos köparen.152 Detta är den i min mening bästa tolkningen då det 

lämnar minst utrymme för tolkning av aktuella situationen och minskar risken för 

eventuella bevisproblem. Det är också den tolkningen som närmast överensstämmer med 

den tidpunkt som anges i motiven gällande lastningsköp.153 

Om hästen transporteras av någon annan än köparen själv, dvs en oberoende person, 

ansvarar dock säljaren för skador som uppstår under en sådan transport. Detta i och med 

att hästen inte anses vara i köparens besittning om den är hos en oberoende fraktförare.154  

 

4.3 Presumtionsregeln  
  

Enligt 20 a § KköpL presumeras ett fel som visar sig inom sex månader från varans 

avlämnande ha funnits vid avlämnandet, om inte annat visas eller om det är oförenligt 

med varan eller felets art. Det föreligger således en presumtion för ursprungligt fel, vilket 

är något näringsidkaren ska ansvara för. 

Regeln innebär att om köparen har visat att fel föreligger så presumeras det att felet 

fanns vid riskens övergång. Det blir således näringsidkarens sak att bevisa att felet inte 

fanns vid tidpunkten för riskens övergång, och därför har uppkommit senare. 155 

Bevisbördans placering skiljer sig alltså gentemot hur bevisbördan fördelas efter 

sexmånadersfristen. Om felet däremot upptäcks efter sexmånadersfristen föreligger ingen 

presumtion för ursprungligt fel, och saken bedöms enligt reglerna som presenterats ovan.  

Bestämmelsen grundar sig på ett norskt rättsfall, och infördes i svensk rätt som ett 

led i att implementera ett EU-direktiv156.157 Domstolen vänder i fallet på bevisbördan på 

grund av svårigheterna för konsumenten att bevisa att felet fanns vid riskens övergång.158 

Syftet med regeln har angetts att stärka konsumentskyddet samt att komma åt de så 

kallade ”fabrikationsfelen”, då köparen inte ska behöva svara för fel som uppstått redan 

under tillverkningen av varan.159  

Presumtionen bryts om ”annat visas” eller om det är ”oförenligt med varans eller 

felets art”. Tillägget om oförenligt med felets eller varans art innebär att inte alla 

situationer faller under presumtionen. Exempelvis anges det i förarbetena att ett fel som 

                                                 
152 Agria, Köpekontrakt, 2017-11-03. 
153 Se under avsnitt 4.1 eller Prop.1989/90:89 s 70. 
154 Håstad, Köprätt- och annan kontraktsrätt, s 231.  
155 Herre, Konsumentköplagen – en kommentar, s 229. Se mer om detta under avsnitt 4.2.1. 
156 Rådets direktiv 1999/44. 
157 SFS 2002:287, prop. 2001/02:134 s 2. 
158 RHT 1998 s 774. 
159 Rådets direktiv 1999/44. Jordbruksverket, Slutrapport, Hästar och konsumentköplagen, s 18. 
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beror på att varans normala hållbarhetstid har passerats måste anses vara oförenligt med 

varans art. Färskvaror har ofta en hållbarhetstid på betydligt kortare tid än sex månader.160 

Som exempel på fel som är oförenliga med felets art nämns fel som beror på en 

olyckshändelse, vanvård, onormalt brukande eller liknande förhållande från köparens 

sida.161 Dessa omständigheter var redan innan paragrafens införande omständigheter som 

kunde utesluta säljarens felansvar.162  

Presumtionen är tillämplig på såväl nya som begagnade varor. I direktivet har 

medlemsländerna dock givits en möjlighet att gällande begagnade varor ange en kortare 

ansvarstid. 163  Möjligheten har inte använts i konsumentköplagen, det sägs dock i 

förarbetena att presumtionen oftare kan anses vara oförenlig med varan eller felets art när 

det är fråga om begagnade varor.164  

 

 

4.3.1 Omvänd bevisbörda 

 

Som ovan nämnts, är huvudregeln att det är köparen som har bevisbördan för att fel 

föreligger samt att det fanns där vid riskens övergång. Det innebär att vid fel i varan måste 

konsumenten, för att kunna göra gällande påföljder, bevisa att felet fanns vid riskens 

övergång. Även om beviskravet har ställt relativt lågt kan det vara svårt för konsumenten 

att visa att felet härrör från något som förelåg redan vid tidpunkten för riskens övergång. 

Därför finns 20 a § KköpL, vilken fungerar som ett undantag till huvudregeln och innebär 

att bevisbördan för när felet uppkom övergår på näringsidkaren i fall där felet uppkommer 

inom sex månader. Bevisbördan för att fel faktiskt föreligger ligger dock kvar hos köparen. 

Det är således bara bevisbördan för vid vilken tidpunkt skadan uppstått som förflyttas.  

Näringsidkaren ska, för att undgå ansvar, visa att felet inte fanns vid tidpunkten för 

avlämnandet och därför har uppkommit senare. Enligt Herre måste näringsidkaren för att 

bryta presumtionen göra sannolikt att felet orsakats av onormalt brukande, vanvård, 

olyckshändelse eller liknande.165 Näringsidkaren hamnar då i samma position som om 

denne hade gett en sex månaders garanti gällande varans egenskaper eller funktion.166 

                                                 
160 Prop. 2001/02:134 s 60. 
161 Prop. 2001/02:134 s 60. 
162 Prop. 2001/02:134 s 60. 
163 Rådets direktiv 1999/44/EG p 16. 
164 Prop. 2001/02:134 s 60. 
165 Herre, Konsumentköplagen – en kommentar, s 230. Se också samma diskussion gällande garantier på 

s 241. 
166 Grobgeld & Norin, Konsumenträtt, s 69 f. 
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Högsta domstolen har uttalat att det är en presumtion som kan motbevisas och att 

bestämmelsen inte ger uttryck för något krav på bevisningen styrka.167 Domstolen menar 

vidare att det kan vara motiverat att ge säljaren viss bevislättnad för att bryta 

presumtionen i 20 a § KköpL i jämförelse med det högt ställda krav som är 

utgångspunkten i dispositiva mål.168 Ett högt ställt beviskrav skulle kunna bli en tung 

börda för näringsidkaren eftersom konsumenten kan ha innehaft köpeobjektet under en 

inte alltför kort tid. Det skulle kunna innebära att näringsidkaren skulle ha svårt att lägga 

fram den bevisning som krävs för att nå upp till ett högre ställt beviskrav.169 Vad som 

utgör tillräcklig bevisning kan variera beroende på omständigheterna och får därför 

avgöras i varje enskilt fall. Hänsyn kan exempelvis tas till den tid som förflutit sedan 

avlämnandet.170  

På grund av den bevislättnad som föreligger för köparen uppmanas denne att leta 

fel under de första sex månaderna.  

 

4.3.2 Tillämpning av 20 a § KköpL vid hästköp 

 

Som ovan nämnts härrör bestämmelsen från ett norskt rättsfall, rörande en tv-kontroll, 

och infördes i svensk rätt som ett led i att implementera ett EU-direktiv. Fallet ifråga 

gäller en tv-kontroll, vilket måste vara att anse som en massproducerad vara.171 En häst 

kan dock knappast anses vara en massproducerad vara och att situationerna faller under 

samma bestämmelse ter sig i mina ögon märkligt. Syftet med bestämmelsen har ovan 

angivits vara att stärka konsumentskyddet. 172  Vid hästköp är dock säljaren inte 

nödvändigtvis den svagare parten,173 vilket innebär att bestämmelsen förlorar sitt syfte. 

Att näringsidkaren i sådana situationer åläggs att bevisa att det uppkomna felet beror på 

något som bör åläggas köparen är enligt angivna motiv inte rättsligt motiverat. Säljaren 

kan de facto ha samma svårigheter att uppkomma med bevis som köparen. Det 

förekommer också att köparen är i en bättre ekonomisk situation än säljaren, vilket, 

tillsammans med den tyngre bevisbördan, kan leda till att säljaren känner ett tvång att 

köpa tillbaka hästen.  

                                                 
167 NJA 2013 s 524 (p. 20). 
168 NJA 2013 s 524 (p. 21-23). Se dock diskussionen som förs under avsnitt gällande 4.1.3 gällande 

beviskravet. Hänsyn har dock i dessa fall tagits till att det är en konsument som bär bevisbördan. 
169 Herre, Konsumentköplagen – en kommentar, s 229.  
170 NJA 2013 s 524 (p 24). 
171 RHT 1998 s 774. 
172 Se avsnitt 4.2. 
173 Se b la Jordbruksverket, Slutrapport, Hästar och konsumentköplagen, s 10.  
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Ett av många problem som uppstår vid tillämpning av denna paragraf är just att den ger 

ett väldigt stort utrymme för en köpare som vill lämna tillbaka varan. Under en 

sexmånadersperiod hinner väldigt mycket hinna med ett levande djur, både fysiskt och 

psykiskt. Det verkar i min mening orimligt att säljaren, i en högre grad än annars, ska stå 

risken för eventuella skador eller sjukdomar som kan uppkomma hos djuret under den 

tiden. 

Paragrafen gör det också i stort sett möjligt för ryttaren att ”rida sönder” hästen 

inom sex månader för att kunna återlämna hästen, om säljaren inte kan visa att så har 

skett. I och med den bevislättnad som föreligger uppmanar det köparen att leta fel under 

de första sex månaderna. Den som letar fel hos ett levande djur, har stora chanser att finna 

ett. Själva ”letandet” kan också bidra till att visst beteende uppkommer hos djuret ifråga.  

Det går att diskutera om näringsidkaren trots sin bevislättnad har ett ganska högt 

ställt beviskrav. Ovan har diskuterats veterinärintyget som bevismedel och det kan nog 

konstateras att dess värde som bevismedel är oklart, det finns dock vissa indikationer på 

att veterinärundersökningar kan läggas som grund som bevis för att fel i hästen inte fanns 

innan riskens övergång.174 Hovrätten har dock i ett fall ansett att veterinärintyget inte var 

tillräckligt för att säljaren ska anses ha brutit presumtionen.175 

 

5 Lynnesfel  

 

5.1 Inledning  
 

Med faktiska fel avses företrädesvis fysiska skador, som ovan nämnts, är det därför sällan 

en fråga huruvida fel föreligger eller inte. Lynnesfel är dock något som härstammar från, 

i det här fallet, hästens lynne och temperament.176 Frågan som ska besvaras under detta 

avsnitt är huruvida lynnesfel som sådant överhuvudtaget kan utgöra ett köprättsligt fel.  

Lynnesfel kan visa sig genom att hästen exempelvis vägrar lämna gården, biter eller 

sparkar efter människor eller andra djur. Definitionen av lynnesfel är således väldigt bred 

och innefattar i princip alla typer av beteenden som har koppling till hästens lynne, 

förutom självklart det önskvärda lynnet. Vad som är ett önskvärt lynne hos en häst växlar 

dock från person till person och har inget avtalats om saken blir det svårt att avgöra vad 

                                                 
174 Göta hovrätt, dom 2009-06-16, mål nr T 3262-08. 
175 Svea hovrätt, dom 2010-11-16, mål nr 10067-09. 
176 För definition se avsnitt 1.1. 
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som kan tänkas utgöra en ”allmän standard”. Generellt kan man nog utgå från att en 

köpare inte vill ha en häst som är aggressiv, skenbenägen eller istadig, om det inte är så 

att köparen varit medveten om beteendet vid köpet och därför betalat därefter. 

 

5.2 Lynnesfel som fel i köprättslig mening 
 

5.2.1 Allmänna regler 

 

Utgångspunkten är, som angivits ovan, att fel föreligger om varan avviker från vad som 

avtalats, se 16 § st 1 KköpL. Har bestämda egenskaper eller ett visst temperament hos 

hästen avtalats bör således fel föreligga om hästen inte besitter dessa egenskaper eller det 

efterfrågade temperamentet. Bestämmelsen avser inte bara vad som uttryckligen avtalats, 

utan också vad som kan anses vara underförstått. 177 Exempelvis kanske parterna har 

avtalat om hästens användningsområde, ett visst lynne kan då i vissa fall anses vara 

underförstått. Till exempel bör en köpare kunna utgå från att ”barnhäst” är lugn, trygg 

och snäll om inte annat har avtalats. Om det då visar sig att hästen är aggressiv eller 

skenbenägen bör fel kunna föreligga. 

Bestämmelsen har ett nära samband med 16 § st 2 p 1 KköpL, då det som kan anses 

vara underförstått enligt första stycket är att varan uppfyller kraven i andra stycket.178 

Varan ska således vara ägnad för ändamål för vilka varor av samma slag i allmänhet 

används.179 Har inget annat avtalats än att hästen säljs som ridhäst bör man kunna utgå 

från att hästen säljs som ”ridhäst i allmänhet”.180 Vilket torde innebära att hästen går att 

bruka som en ”ridhäst i allmänhet” används.  

En vara kan vidare vara felaktig om den avviker från det särskilda ändamål den är 

ämnad för, om säljaren vid tidpunkten för köpet måste insett det särskilda ändamålet, se 

16 § st 2 p 2 KköpL.181 I de ”standardavtal” som finns på marknaden förekommer det att 

man fyller i inom vilket användningsområde, t ex hoppning eller dressyr, hästen ska 

användas. 182  Även om inget har skrivits in i avtalet kan det ha framgått av 

omständigheterna kring köpet att hästen kommer användas till ett specifikt 

användningsområde. Vilket torde betyda att hästen anses vara förvärvad för ett särskilt 

                                                 
177 Se avsnitt 3.2.1.  
178 Se avsnitt 3.2.1.  
179 Se avsnitt 3.2.2. 
180 Se exempelvis Svea hovrätt, dom 2017-02-10, mål nr T 4012-16 där det ansågs avtalat att hästen 

såldes som ridhäst i allmänhet. 
181 Se avsnitt 3.2.3. 
182 Agria, Köpekontrakt, 2017-11-03. 
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ändamål, och därför faller under aktuell bestämmelse. Beroende på användningsområde 

bör det krävas olika saker av hästens lynne, en barnhäst har rimligtvis inte samma lynne 

och temperament som en tävlingshäst. Bedömningen av vad som kan krävas av hästens 

lynne bör därför utgå från omständigheterna i det enskilda fallet.  

Fel bör dock kunna föreligga i fall där hästen inte går att använda till det tilltänkta 

användningsområdet. En annan sak är att man kan fråga sig varför hästen inte går att 

använda, och att anledningen därav kan innebära att fel trots allt inte föreligger.183 

 

 

5.2.2 Av säljaren lämnade uppgifter samt köparens fog 

 

Enligt 16 § st 2 p 3 KköpL ska varan överensstämma med den beskrivning som säljaren 

har lämnat och ha de egenskaper som säljaren har hänvisat till genom att lägga fram prov. 

Det är vanligt att hästens lynne och egenskaper beskrivs noga i samband med 

försäljningen. Ofta bereds också köparen tillfälle att prova hästen en eller flera gånger. 

Den beskrivning av hästen som lämnats av säljaren innan köpet påverkar också vad 

köparen med fog kan förutsätta, se 16 § st 3 p 3 KköpL. Det kan därför vara en fördel att 

lämna en omfattande beskrivning av hästens egenskaper. En alltför omfattande lista kan 

dock göra att ”listan” ses som såväl garantiliknande som uttömmande. En beskrivning av 

detta slag bör vidare kunna leda till att priset för hästen påverkas.  

Frågan är också huruvida det är relevant att beskriva hästens beteende, om detta 

inte anses ha samband med hästens lynne. Ett beteende, kan dock vara en indikation på 

hur hästens lynne är. Att hästen drar eller skenar behöver inte nödvändigtvis utgöra ett 

fel. En häst är ett flyktdjur, vilket innebär att om hästen blir rädd så springer den. Att 

hästen skenar kan alltså, beroende på situation, vara ett helt naturligt beteende. Det kan 

dock också tyda på att hästen har närmre till flykt än normalt eller att hästen är 

nervöst/spänt lagd. Enligt 16 § st 3 p 2 KköpL har dock säljaren upplysningsplikt. Det 

åligger säljaren att upplysa köparen även om mindre fel och brister.184  

Exempelvis bör det åläggas säljaren att upplysa om att hästen tidigare har dragit, 

skenat eller uppfört sig aggressivt. Även hästens föräldrars lynne kan spela roll. Det är 

information som kan påverka köpet samt göra köparen uppmärksam på att, även om 

hästen visar ett beteende nu, kan den ha ”anlag” för ett annat beteende. Det är något som 

                                                 
183 Se mer under avsnitt 5.2.6. 
184 Se avsnitt 3.2.4. 
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domstolen vid olika tillfällen verkar ha tillmätt betydelse.185 Köparen bör dock upplysas 

härom. I och med att säljarens upplysningsplikt gäller varans egenskaper och 

användning,186 torde plikten vara heltäckande för området lynnesfel. Någonstans bör 

dock gränsen dras för vad som är relevant information. Engångsföreteelser som går att 

härleda till varans art som sådan bör av naturliga skäl gå att bortse ifrån. Generella 

uttalanden såsom att hästen är ung, har lite erfarenhet, bara riden av en person bör också 

vara ett effektivt sätt att begränsa köparens befogade förväntningar och samtidigt uppfylla 

upplysningsplikten. Generella uttalanden bör också kunna mottas bättre av köparen än en 

detaljerad ”lista”.  

Sammanfattningsvis bör dock fel kunna föreligga gentemot samtliga bestämmelser, 

förutsatt att rekvisiten i respektive fall är uppfyllda samt att erforderlig hänsyn har tagits 

till såväl varans som felets art.  

 

5.2.3 Särdrag  

 

Då lynnesfel inte är något fysiskt fel finns det många särdrag, vilka skapar viss 

problematik och kräver flexibilitet. Under tidigare avsnitt har det bland annat uppgetts att 

16 § st 2 KköpL bör kunna ses som en minimistandard. Man kan då fråga sig vad som 

kan anses utgöra minimistandarden för en hästs lynne. Innebär det att alla ”ridhästar i 

allmänhet” ska uppföra sig på samma sätt vid ridning, hantering, körning etc. Varje häst 

är unik, precis som alla ryttare. Det vore därför omöjligt att kräva samma lynne av varje 

häst, oavsett om exempelvis pris samt den information som givits innan köpet 

överensstämmer. Man bör dock kunna utgå från några generella riktlinjer, något som 

kanske skulle kunna kallas en minimistandard. Exempelvis torde fel kunna föreligga om 

hästen uppvisar beteenden, som kan bero på hästens lynne, vilka gör att hästen blir oridbar. 

Att hästen visar sig vara aggressiv mot andra hästar och därför måste gå ensam, skulle i 

somliga fall också kunna innebära att fel föreligger.187 Eftersom att hästens beteende kan 

variera beroende på ryttare så bör det dock krävas att det vid bedömningen tas hänsyn till 

att ett visst beteende inte nödvändigtvis behöver betyda att hästen inte beter sig som 

en ”ridhäst i allmänhet”. 

                                                 
185 NJA 1938 s 273 och NJA 1940 s 359. 
186 Se avsnitt 3.2.4. 
187 Det ”normala” måste anses vara att hästen kan gå med andra hästar. Speciellt då det kan vara ett krav 

hos somliga stallägare. Enligt djurskyddsmyndighetens föreskrifter och allmänna råd 2 kap. 1 § ska 

hästars behov av social kontakt tillgodoses. Enligt det tillhörande allmänna rådet bör hästar hållas 

tillsammans med artfränder. 
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Ovan har också nämnts att om det framgår av situationen att köparen inte litade på 

säljarens sakkunskap, eller inte hade rimlig anledning att göra det, bär köparen en större 

del av risken. 188  Det går att diskutera om inte köparen gällande hästens lynne och 

temperament torde bära en större del av risken. Säljaren känner visserligen hästen, men 

säljaren känner inte ryttaren. En hästs lynne beskrivs med relativa begrepp, de kan således 

betyda olika saker för olika människor. Vad som för en person kan framstå som en känslig 

häst, kan för en annan person framstå som okänslig. Det innebär att säljaren kanske inte 

är i en position att avgöra om hästen är rätt för köparen, även om hästens lynne verkar 

överensstämma med köparens önskemål. En annan anledning till att det vore rimligt att 

lägga mer ansvar på köparen i dylika situationer är att köparen i många fall kan inneha, 

eller ha tillgång till, samma kunskap och erfarenhet som säljaren. Det är dock 

omständigheter som annars kan innebära att köparen saknar anledning att lita på säljarens 

sakkunskap.  

En av de största skillnaderna gentemot fysiska fel är att en hästs lynne, eller i vart 

fall hur det yttrar sig, är föränderligt. Även om säljaren väldigt ingående beskriver hästens 

beteende, behöver det inte betyda att hästen kommer bete sig så två månader efter köpet. 

Hästens beteende är föränderligt, att hästens beteende har ändrats behöver dock inte 

betyda att hästens lynne inte överensstämmer med beskrivningen som lämnats av säljaren. 

Ändrar hästen tränare, ändras automatiskt hästens beteende, hästens lynne behöver dock 

inte ändras.189 Det är därför svårt att beskriva hästens beteende som något beständigt. 

Lynnet är den grund från vilken hästens beteenden härstammar, det bör därför utredas om 

ett ändrat beteende beror på miljö, köparens behandling eller arv. Om en hopphäst vägrar 

hoppa föreligger rimligen ett fel. Om hästen däremot hoppar med alla andra än ägaren, 

torde felet ligga hos ägaren och inte hos hästen. Ligger felet hos köparen bör inte säljaren 

belastas av problem som kan vara att hänföra till köparens okunskap eller felaktiga eller 

annorlunda behandling av hästen. 

Av ovanstående anledningar kan det vara bra för köparen att provrida hästen flera 

gånger, och om möjligt, i olika typer av situationer. En provridning är dock ingen garanti 

för framtida beteenden. Exempelvis kan en häst som varit lugn och självsäker hela livet, 

på ett nytt ställe bete sig som en helt annan individ och vara rädd och osäker.  

                                                 
188 Se avsnitt 3.2.3. 
189 Se felbedömningen som gjordes av Mölndals tingsrätt, dom 2009-06-16, mål nr T 2458-07. 
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Ett annat problem kan vara att hästens beteende ofta kan komma från något annat, till 

exempel att hästen har ont någonstans. Då är det egentligen inte själva beteendet som är 

felet, utan skadan, som framkallar beteendet ifråga.  

 

5.2.4 Praxis  

 

Domstolen har i ett flertal fall kommit fram till att lynnesfel är att se som ett köprättsligt 

fel. Exempelvis ansåg Högsta domstolen i ett fall där hästen visade ovilja att dra, att 

hästen var behäftad med lynnesfel.190 I ett annat fall där en häst uppförde sig aggressivt 

mot andra hästar framgår det inte av domen huruvida beteendet i sig är att se som felaktig. 

En rimlig tolkning torde dock vara att hästens beteende ansågs felaktigt men det var inte 

bevisat att felet fanns vid tidpunkten för riskens övergång.191 I ett fall som avgjordes av 

hovrätten så sent som 2016 gjorde domstolen en mer djupgående analys av huruvida fel 

förelåg när hästen skenade med den nya ägaren. Min tolkning av domen är dock att 

domarna inte besvarar frågan på huruvida fel förelåg, innan de drar slutsatsen att ”felet” 

inte fanns vid köptillfället.192 Någon närmre analys av huruvida felet verkligen är fel i 

köprättslig mening får därför anses saknas i domarna.  

Tingsrätten har däremot gjort en mer omfattande bedömning av huruvida fel 

förelåg.193 Domstolen uttalande att den aktuella hästens ”beteende främst är betingat av 

samspelet och kommunikationen mellan hästen och ryttaren och alltså är beteende inte 

beroende av något förhållande som är hänförligt enbart till hästens psyke och karaktär”. 

Domstolen visar, i min mening, stor förståelse för såväl varans som felets art. Även 

hovrätten gick, i det aktuella fallet, på samma linje gällande förekomsten av fel.194 De 

uttalar dock att köparen inte har åberopat någon veterinärundersökning eller liknande som 

klargör vad hästens beteende efter köpet beror på.195 Uttalandet tyder på att domstolen 

letar efter ett fysiskt fel som kan förklara beteendet. I min mening, i enlighet med vad 

som har anförts ovan, föreligger dock inte lynnesfel om det är ett fysiskt fel som är 

orsaken till beteendet. Hovrätten visar således inte riktigt lika stor förståelse för felets 

art.196 

                                                 
190 NJA 1938 s 273. 
191 NJA 1940 s 359. 
192 Svea hovrätt, dom 2017- 02-10, mål nr T 4012-16. 
193 Mölndals tingsrätt, dom 2009-06-16, mål nr 2458-07. 
194 Hovrätten för Västra Sverige, dom 2010-03-02, mål nr T 3309-09. 
195 Hovrätten för Västra Sverige, dom 2010-03-02, mål nr T 3309-09. 
196 Se mer under avsnitt 5.4. 
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Sammanfattningsvis kan sägas att det finns en del praxis på området, och domstolen 

verkar, även den, vara av åsikten att lynnesfel kan utgöra ett köprättsligt fel. Det saknas 

dock nyare avgöranden från Högsta domstolen och tillämpningen av de lägre instanserna 

får anses vara oenhetlig. Somliga instanser visar mer förståelse för problemets 

komplexitet än andra. Fler avgöranden från Högsta domstolen skulle behövas för att 

underinstanserna ska få en riktlinje på vad som bör ingå i bedömningen. I min mening 

bör domstolarna vara försiktiga med att utgå från att ett uppvisat beteende eller lynne 

utgör ett fel. En analys av såväl hästens beteende som köparens kunskap och behandling 

bör göras vid felbedömningen. 

 

5.3 Lynnesfel vid riskens övergång 
 

För att fel ska vara hävningsgrundande krävs det, som ovan nämnts, att felet fanns redan 

vid riskens övergång. Enligt vad som tidigare angivits räcker det att felet finns i form av 

ett frö till fel (fel in nuce).197 Även kring området för lynnesfel har fel in nuce- argument 

använts. Bland annat har domstolen i ett fall ansett att det var tillräckligt att hästen bar på 

ärftliga anlag för den aktuella typen av lynnesfel.198 Hästens mor hade nämligen också 

uppvisat nervöst beteende. Att hästen hade behandlats olämpligt av köparen befanns inte 

vara anledningen till hästens förändrade beteende, även om det kunde vara en bidragande 

orsak.199  

Med hänsyn till vad som sagts ovan anser jag att köparens handlingar inte har 

tillmätts tillräckligt stor betydelse vid felbedömningen. Hästen hade kanske aldrig visat 

denna typ av beteende om den inte blivit felaktigt behandlad. Vidare anser jag att det 

saknas en analys av orsakssamband. Det bör visas att hästens beteende beror på hästens 

lynne, och inte på yttre omständigheter. Ett utfall där hästens anlag för ett visst lynne 

tillåts vara avgörande för felbedömningen kan vidare leda till att en säljare aldrig kan 

garantera felfrihet, eftersom ett anlag kan slumra i generationer. 200  Vilket skulle få 

långtgående konsekvenser för alla säljare.  

I ett annat fall ansågs en häst, som uppvisade aggressivt beteende gentemot andra 

hästar, inte ha varit felaktig vid riskens övergång.201 Detta trots att hästen uppvisade 

                                                 
197 Se mer under avsnitt 4.1.1. 
198 NJA 1938 s 273. 
199 NJA 1938 s 273. 
200 Se bl a säljarens argument i NJA 1938 s 273. 
201 NJA 1940 s 359. 
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aggressivt beteende redan i transporten från säljaren. Domstolen ansåg det vara visat att 

hästen inte hade uppvisat något sådant beteende hos säljaren. Huruvida det faktum att 

ingen av föräldrarna uppvisat tecken på lynnesfel tillmättes någon betydelse är oklart.202 

Domstolen har i vart fall vid ett senare tillfälle använt sig av det aktuella fallet för att 

styrka sitt påstående om att djur har ansetts felaktiga, om de efter avlämnandet utvecklat 

ett fel som varit betingat av ärftliga anlag.203 En rimlig tolkning kan kanske därför vara 

att domstolen tillmätte avsaknaden av ärftliga anlag betydelse. Även i detta fall saknas 

det i min mening förståelse här hästens natur och beteenden. Att hästen redan i transporten 

hem från säljaren beter sig på ett visst sätt, torde tyda på att det är ett beteende som får att 

härleda från hästens lynne.  

I ett annat fall, avgjort av hovrätt, uttalades följande: ”För att dra slutsatsen att redan 

ett anlag för att utveckla kissing spines204 ska vara ett köprättsligt fel måste vidare, som 

hovrätten ser det, i vart fall krävas att utredningen i det enskilda fallet ger stöd för en 

kvalificerad prognos att anlaget senare kan utveckla sådan smärta som kan sägas ha 

klinisk relevans.”205 Om man kopplar uttalandet till lynnesfel torde det innebära att det 

krävs stöd för en kvalificerad prognos om att anlaget kan utvecklas till ett visst beteende.  

Hovrätten avgjorde vidare ett fall där det ansågs klarlagt att hästen hade dragit även 

med säljaren, hästen ansågs dock inte vara behäftad med fel vid riskens övergång.206 Ett 

märkligt domslut kan tyckas, men helt korrekt i min mening. Hästen hade dragit några år 

innan försäljningen och hade efter incidenten uppfört sig bra. Huruvida ett fel föreligger 

innan riskens övergång är inte relevant, eftersom att säljaren då kan rätta till problemet.207 

Avgörande är, som sagt, situationen vid riskens övergång, dvs avlämnandet, och hästen 

ifråga hade inte kvar beteendet vid den tidpunkten. Köparen hade vidare blivit informerad 

om att det var en känslig häst, det verkar dock inte ha tillmätts någon större betydelse.208 

I min mening är det dock information som rimligen bör ha kunnat påverka köparens fog. 

Det går vidare att fråga sig om felet beror på hästens lynne, eller något annat. I fallet 

berördes hästens eventuella anlag inte alls.  

                                                 
202 NJA 1938 s 273. 
203 NJA 1989 s 156. 
204 Tornutskotten ligger närmare varandra än vanligt, har kontakt eller är sammanvuxna. Det kan också 

innebära förändringar i form av ökad eller minskad bentäthet. Inte alla hästar får problem av diagnosen 

och kan därför fungera normalt. 
205 Svea hovrätt, dom 2016-12-16, mål nr T 393-16. 
206 Svea hovrätt, dom 2017-02-10, mål nr T 4012-16. 
207 Herre, Konsumentköplagen – en kommentar, s 224. 
208 Svea hovrätt, dom 2017-02-10, mål nr T 4012-16. 
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Jag hoppas att det betyder att domstolen har övergivit den typen av argumentation och att 

endast ett anlag i sig inte längre tillmäts avgörande betydelse. Det saknas dock domar 

från högre instans och området får därför anses vara oklart. Kravet på klinisk relevans 

som utvecklats i praxis kan dock göra att de tidigare avgörandena inte längre har samma 

betydelse.209 

 

5.4 Krav på klinisk relevans 
 

För att ett fel ska utgöra ett köprättligts fel krävs att diagnosen har klinisk relevans. Med 

klinisk relevans menas att diagnosen ger upphov till relevanta symtom.210 Det verkar 

alltså som att kravet på klinisk relevans är ett krav på kausalitet, dvs diagnosen som 

åberopas ska orsaka de problem som är grunden för hävningen av köpet. Domstolen har 

uttalat att endast förekomsten av exempelvis kissing spines inte är tillräckligt för att fel 

ska anses föreligga.211 För att ett köprättsligt fel ska föreligga måste felet som sådant ha 

klinisk relevans, vilket i det här fallet innebär att diagnosen ska vara smärtutlösande.212  

I följande mening uttalar domstolen att för att redan ett anlag för att utveckla kissing 

spines ska anses vara ett köpträttsligt fel bör det krävas en utredning i det enskilda fallet 

som visar en kvalificerad prognos för att anlaget sedan kan utveckla smärta som kan ha 

klinisk relevans.213 Endast förekomsten av anlaget saknar således klinisk relevans. Med 

anlag för kissing spines menar domstolen att tornutskotten ligger nära varandra, men att 

diagnosen inte är smärtutlösande. Domstolens argumentation blir något förvirrande då 

det i min mening verkar som att domstolen använder sig av två olika begrepp för samma 

sak, dvs anlag för kissing spines och icke smärtutlösande kissing spines. Andemeningen 

är dock klar, en häst kan ha en skada eller diagnos utan att detta i sig är ett köprättsligt 

fel.  

Kravet på klinisk relevans bör kunna innebära att domstolens tidigare avgöranden, 

baserade på djurs anlag, ges mindre betydelse i praxis. I min mening blir det ganska svårt 

att koppla kravet på klinisk relevans till renodlande lynnesfel. Frågan är om det kan göra 

domstolen mindre benägen att dra slutsatsen att köprättsligt fel finns endast baserat på ett 

                                                 
209 Se avsnitt 5.4. 
210 Uppsala tingsrätt, dom 2017-03-31, mål nr T 5515-16. Se även Svea hovrätt, dom 2009-04-09, mål nr 

3977-08 där samma argumentation och analys genomfördes, även om det inte uttryckligen nämndes något 

krav på klinisk relevans. 
211 Svea hovrätt, dom 2016-12-16, mål nr T 393-16. 
212 Svea hovrätt, dom 2016-12-16, mål nr T 393-16. 
213 Svea hovrätt, dom 2016-12-16, mål nr T 393-16. 
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beteende. Det finns vissa indikationer på att domstolen vill se en veterinärundersökning 

eller ett veterinärintyg som visar en fysisk skada, vilken orsakar ett visst beteende.214 För 

att kunna utröna en viss linje, eller viss typ av argumentation, hos domstolen krävs dock 

fler domar gällande lynnesfel från domstolens sida.  

Problemet gällande lynnesfel är, i min mening, att avsaknaden av klinisk relevans, 

gällande hästens lynne, inte nödvändigtvis innebär att fel inte föreligger. I vart fall inte 

om kravet på klinisk relevans kopplas till fysiska skador. Om rekvisitet däremot kan 

kopplas till hästens lynne, skulle kravet kunna vara av större nytta för rättsordningen i en 

bedömning av lynnesfel. Med det menar jag att det bör kunna utredas om hästens 

beteende beror på hästens lynne eller om det är ett övergående beteende, ett beteende som 

uppstått på grund av köparens behandling eller liknande omständigheter. Om problemet 

att hästen exempelvis bits kan kopplas till att hästen är sur eller argsint, och inte till att 

hästen exempelvis är ouppfostrad, torde man kunna säga att klinisk relevans föreligger. 

Hur domstolen resonerar i förevarande fall är dock oklart, och det som angetts ovan för 

därför ses som läsa, om än rimliga, argument för hur kravet på klinisk relevans kan 

kopplas till lynnesfel. 

 

6 Friskrivningar  

 

6.1 Inledning 
 

Det är vanligt att säljaren friskriver sig från fel i varan. En friskrivning kan sägas innebära 

att säljaren berövar motpartens möjlighet att göra gällande påföljder som skulle ha gällt 

om inte friskrivningen fanns. 215  Man kan även säga att friskrivningar är ett 

avtalsinstrument för omfördelning av risken.216 Ett vanligt motiv till att säljaren väljer att 

friskriva sig är att säljaren vill undvika eller begränsa risken för kostnader som är mer 

eller mindre omöjliga att förutse.217  

Säljaren kan välja att friskriva sig i situationer där det finns ett känt fel men också 

i situationer där säljaren faktiskt saknar kännedom om eventuella fel men av någon 

anledning inte vill stå risken om fel skulle visa sig föreligga. En anledning skulle kunna 

vara att vid till exempel hästköp är inte konsumenten alltid den svagare parten, varken 

                                                 
214 Hovrätten för Västra Sverige, dom 2010-03-02, mål nr T 3309-09. 
215 Lundmark, Friskrivningsklausuler: giltighet och räckvidd, s 34 f. 
216 Lundmark, Friskrivningsklausuler: giltighet och räckvidd, s 78. 
217 Lundmark, Friskrivningsklausuler: giltighet och räckvidd, s 77. 
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ekonomiskt eller kunskapsmässigt.218 Risken kan därför fördelas till ett mer jämställt 

utgångsläge jämfört med en tillämpning av konsumentköplagens regler. I och med att 

risken omfördelas bör även försäljningspriset påverkas. Säljarens möjligheter att friskriva 

sig från fel i varan begränsas dock av de tvingande reglerna i köplagen. En friskrivning 

vid konsumentköp har därför bara reell verkan på de dispositiva reglerna i 

konsumentköplagen.  

Gränsdragningen mellan klausuler där säljaren friskriver sig från ansvar gällande 

varans kvalitet och klausuler som preciserar varans beskaffenhet kan vara otydlig.219 Det 

är dock av stor vikt att skilja mellan information som har betydelse för huruvida 

konsumenten har fog för sina förväntningar och rena friskrivningsklausuler. Att bedöma 

information som är ägnad att påverka köparens fog som en friskrivningsklausul, kan 

innebära att den bedöms vara för allmänt hållen och därför lämnas utan verkan. Utgången 

skulle i sådana fall kunna bli en annan om informationen istället bedöms för vad den är. 

Om en friskrivningsklausul istället bedöms som information som är ägnad att påverka 

köparens fog, kan det leda till en bedömning av huruvida felet förelåg vid riskens 

övergång, om reklamation har skett inom skälig tid osv, vilket kan påverka utgången i 

målet på ett negativt sätt.  

Det förekommer också att säljaren vid avtalssammanhang kan ”gömma” 

friskrivningen och att den därför kan vara svår att identifiera. Exempelvis kan säljaren 

förtäcka friskrivningen genom att skriva vad köparen får, istället för att skriva vad 

köparen inte får. Ofta kan det innebära att köparen ”får” mindre än enligt reglerna i 

konsumentköplagen, en friskrivning föreligger därför. God kännedom om 

konsumentköplagen kan därför krävas för att underlätta identifieringen och för att 

köparen inte ska gå miste om de rättigheter som finns i konsumentköplagen.220 Såväl en 

oskälig friskrivning som en precisering kan jämkas med hjälp av 36 § AvtL. 221 

Räckvidden och effekten av en friskrivning kan därför vara svårt att förutse.  

Det finns olika typer av friskrivningar och vanligen används termen 

ansvarsfriskrivning för sådana klausuler där säljaren exempelvis friskriver sig från 

skadeståndsskyldighet. Med termen ansvarsbegränsning menas istället klausuler 

                                                 
218 Se bl a Jordbruksverket, Slutrapport, Hästar och konsumentköplagen, s 10. 
219 SOU 1974:83 s 175. 
220 Lundmark, Friskrivningsklausuler: giltighet och räckvidd, s 87 ff samt 116 ff.  
221 SOU 1974:83 s 175. Enligt 12 § lagen om avtalsvillkor i konsumentförhållanden presumeras 

avtalsvillkor inte ha varit föremål för förhandling, vilket har betydelse för 10-11 §§ samma lag. Vid 

hästförsäljningar bör det dock vara brukligt att avtalet fylls i gemensamt att köpare och säljare.  
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varigenom ansvaret begränsas, exempelvis genom en beloppsbegränsning vid 

skadeståndsskyldighet. 222  Även termerna egenskapsfriskrivningar och påföljds-

friskrivningar används och en närmare presentation av dessa följer nedan.  

 

6.1.1 Egenskapsfriskrivningar 

 

6.1.1.1 Inledning 

 

En egenskapsfriskrivning innebär att säljaren friskriver sig från varans skick i något 

avseende. Säljaren kan utesluta eller begränsa ansvar för vissa uppräknade egenskaper, 

eller mera generellt, genom att hänvisa till befintligt skick eller liknande, göra 

inskränkningar i vad köparen med fog kan förvänta sig. 223 Friskrivningen inskränker 

alltså de krav som köparen annars hade kunnat ställa på varans beskaffenhet. Om varan 

ifråga om beskaffenhet faller inom friskrivningens tillämpningsområde anses varan inte 

vara behäftad med ett köprättsligt fel.224 Friskrivningen används i huvudsak till så kallade 

faktiska fel, dvs varans fysiska skick.225  

Reglerna i 18 och 19 §§ KköpL är tvingande till konsumentens förmån vilket 

innebär att det inte är möjligt att göra allmänna förbehåll gällande varans skick. Även 

16 § st 3 KköpL är tvingande till konsumenten förmån och åsidosätts därför inte heller av 

ett allmänt hållet förbehåll. En säljare som vill begränsa sitt ansvar är därför hänvisad till 

en preciserad friskrivning. I förarbetena uttrycks detta som att ett förbehåll måste vara 

konkret och tydligt ange i vilket avseende som säljaren reserverar sig gällande varans 

skick.226  

 

6.1.1.2 Befintligt skick  

 

En allmän friskrivningsregel är att varan säljs i befintligt skick. Därför stadgas i 

17 § KköpL att även om varan har sålts i befintligt skick, eller med liknande förbehåll, 

ska varan anses vara felaktig om den avviker från vad köparen med hänsyn till varans pris 

eller övriga omständigheter med fog kunnat förutsätta. Med uttrycket ”i befintligt skick” 

avser en säljare att begränsa sin utfästelse till att endast lämna över varan till köparen i 

det faktiska tillstånd som den är i vid köptillfället och används ofta i samband med 

                                                 
222 SOU 1974:83 s 174. 
223 Lundmark, Friskrivningsklausuler: giltighet och räckvidd, s 37 och 181 f. 
224 Lundmark, Friskrivningsklausuler: giltighet och räckvidd, s 181. 
225 Lundmark, Friskrivningsklausuler: giltighet och räckvidd, s 182. 
226 Prop. 1989/90:89 s 101. 
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försäljning av begagnade varor.227 Vad köparen med fog kunnat förutsätta bedöms genom 

en objektiv bedömning precis som i 16 § st 3 p 3 KköpL. Utrymmet för förväntningarna 

är dock begränsat i och med att det är fråga om ett köp där köparen måste inse att säljaren 

avser inskränka ansvaret för varans beskaffenhet.228 Regeln om befintligt skick hindrar 

inte näringsidkaren från att friskriva sig ansvar för varans skick i något hänseende. 

Regelns syfte är istället att säljaren tydligt ska ange i vilket eller i vilka hänseenden som 

hen inte vill ansvara för varans skick. Det ger konsumenten en chans att själv undersöka 

varan med friskrivningen i åtanke.229 

Gällande 19 § KöpL, motsvarande 17 § KköpL, uttalar Lundmark att allmänt hållna 

förbehåll såsom befintligt skick seglar i stark motvind.230 Så ansåg även tingsrätten i ett 

fall rörande återgång av häst. Domstolen ansåg att hästen, trots friskrivningen om 

befintligt skick, var i väsentligt sämre skick än köparen med fog kunnat förutsätta. Hästen 

ifråga var halt och gick således varken att använda som ridhäst eller tävlingshäst.231 

Att ett allmänt hållet förbehåll blir svårt att få igenom i konsumentköp är då en inte 

alltför långdragen slutsats. Faktum är att Lundmark uttalat att i och med de tvingande 

reglerna som finns i konsumentköplagen är det svårt att se att en friskrivning för befintligt 

skick får någon begränsande verkan för säljarens felansvar vid konsumentköp.232  

 

 

6.1.2 Påföljdsfriskrivningar  

 

En påföljdsfriskrivning utesluter köparens möjlighet att, helt eller delvis, åberopa en eller 

flera påföljder vid eventuella fel i varan. 233 En påföljdsfriskrivning kan därför sägas ha 

en mer generell karaktär än egenskapsfriskrivningarna i och med att den begränsar 

ansvaret också vid andra kontraktsbrott än sådana som har samband med varans skick.234 

Exempelvis kan säljaren friskriva sig från skadeståndsansvar. Det är möjligt att friskriva 

sig från samtliga påföljder så länge som själva friskrivningen är klar och tydlig. 235 

                                                 
227 Herre, Konsumentköplagen – en kommentar, s 207. 
228 Herre, Konsumentköplagen – en kommentar, s 208 f. 
229 Herre, Konsumentköplagen – en kommentar, s 208 f. 
230 Lundmark, Friskrivningsklausuler: giltighet och räckvidd, s 185. 
231 Lunds tingsrätt, dom 2015-11-03, mål nr T 627-15. 
232 Lundmark, Friskrivningsklausuler: giltighet och räckvidd, s 183. 
233 Lundmark, Friskrivningsklausuler: giltighet och räckvidd, s 37. 
234 Lundmark, Friskrivningsklausuler: giltighet och räckvidd, s 182. 
235 NJA 1976 s 217, se också Lundmark, Friskrivningsklausuler: giltighet och räckvidd, s 36 f. 
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Friskrivningen kan också avse något som följer av praxis, handelsbruk eller annan 

sedvänja.236 

 

6.2 Friskrivningar i förhållande till lynnesfel  
 

När säljare friskriver sig med hjälp av en egenskapsfriskrivning avses, som ovan nämnts, 

främst friskrivningar i förhållande till varans fysiska skick. En del av problematiken med 

tillämpning av köprättsliga regler är dock att det finns fel som inte går att hänföra till 

fysiska fel, däribland lynnesfel. Frågan är om denna problematik är aktuell även vid 

friskrivningar. Jag avser besvara om det vid konsumentköp på ett tillfredsställande sätt 

går att friskriva sig från fel lynnesfel. 

Med hänsyn till vad som har anförts ovan gällande friskrivningar, bör det vara 

möjligt att friskriva sig från lynnesfel, om förbehållet är tydligt och konkret. En 

friskrivning från ”fel i häst” bör exempelvis vara alltför allmänt hållen för att ges någon 

verkan. Även om lynnesfel kan anses falla under friskrivningen ”i befintligt skick” är 

förbehållet som sådant svårt att få igenom vid konsumentköp.237 Det torde därför inte 

heller räcka att skriva att hästens säljs ”i befintligt skick” för att undkomma ansvar för 

hästens lynne.  

Frågan är då om det kan anses vara tillräckligt konkret att skriva 

exempelvis ”Säljaren ansvarar inte för hästens beteende efter att den avlämnats” 

eller ”Säljaren friskriver sig från eventuella lynnesfel hos hästen”. Skillnaden från 

friskrivningen ”fel i häst” är att dessa friskrivningar är begränsade till hästens beteende 

och lynne, och omfattar därför inte hästens fysiska skick. Tingsrätten har i ett fall bedömt 

en friskrivningsklausul med följande lydelse som giltig: ”Hästen är fullt frisk såvitt 

säljaren vet, men säljaren ansvarar inte för fel vars symptom ej förelåg vid riskens 

övergång”.238 Tingsrätten menar att friskrivningen troligen inte skulle godkänts.239 Då det 

saknas ett avgörande från Högsta domstolen kan ingen säker slutsats dras gällande 

friskrivningens giltighet i ett konsumentfall. Med hänsyn till vad som anförts ovan vore 

det dock rimligt att om även Högsta domstolen ansåg friskrivningen sakna verkan. 

Jämfört med de friskrivningar som föreslagits ovan är dock den senaste relativt vag med 

stort utrymme för tolkning. Friskrivningen skulle kunna innefatta skador, sjukdomar och 

                                                 
236 Lundmark, Friskrivningsklausuler: giltighet och räckvidd, s 40. 
237 Se avsnitt 6.1.1.1 för diskussion kring förbehållet ”i befintligt skick”. 
238 Uppsala tingsrätt, dom 1998-11-11, mål nr T 3787. 
239 Uppsala tingsrätt, dom 1998-11-11, mål nr T 3787 
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lynnesfel. De föreslagna friskrivningarna är således mer preciserade. Det får anses vara 

oklart hur domstolen skulle se på saken. Det torde spela roll hur de bedömer begreppet 

lynne och huruvida det är tillräckligt precist. Om domstolen skulle godkänna en 

friskrivning gentemot hälta i ett konsumentfall, torde även en friskrivning från lynnesfel 

vara giltig.  

Min personliga mening är dock att friskrivningarna inte är tillräckligt konkreta och 

tydliga. Det finns många typer av beteenden som kan falla under begreppet lynnesfel, 

precis som det kan finnas många anledningar till att hästen är halt. En generell 

friskrivning med sådana ”samlingsbegrepp” torde i mina ögon vara för allmänt hållet och 

borde därför inte vara giltiga vid konsumentköp. Däremot torde en friskrivning i 

förhållande till att hästen exempelvis skenar eller drar vara giltig. 240  Precis som en 

friskrivning från spatt, vilket ibland kan leda till hälta, men är ett specificerat typ av fel. 

Med precisa och konkreta friskrivningar som dessa kan köparen bättre kalkylera risken.  

Ett annat sätt att påverka köparens möjligheter att göra fel gällande är att lämna 

information som är ägnad att påverka köparens fog. Till exempel kan meningar 

som ”Köparen har provridit hästen i olika situationer och godtar hästens lynne” 

eller ”Hästen är ung och oerfaren. Det går därför inte att veta hur hästen kommer bete sig 

i framtiden med en ny ryttare och nytt hem” användas. Sådan information torde heller 

inte få samma påverkan på priset heller, det är snarare faktorer som tagits i beaktande 

redan vid prissättningen.  

 

7 Bortfall av hävning  

 

7.1 Huvudregeln 
 

En förutsättning för att köparen ska kunna häva köpet är att köparen kan lämna tillbaka 

varan väsentligen oförändrad och oförminskad, se 45 § KköpL.241 Rekvisitet ”väsentligen” 

innebär att varan inte behöver lämnas tillbaka i exakt det skick som varan hade vid 

avlämnandet till köparen. 242  Följaktligen ska man borste från avvikelser av mindre 

                                                 
240 Det kan dock väcka vissa funderingar hos köparen gällande hästens lynne. En säljare kan dock vilja 

friskriva sig från detta om säljaren exempelvis blivit informerad om att hästen är känslig med nära till 

flykt. Även om hästen inte tidigare visat den typen av beteende. Torde dock kunna påverka priset på 

hästen. 
241 För undantag se avsnitt 7.3. 
242 Herre, Konsumentköplagen – en kommentar, s 451. 
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betydelse vid en bedömning av hävningsrätten. Detta gäller även om köparen till viss mån 

kan anses ansvarig för varans förändring eller minskning. 243  Det saknas ledning i 

förarbetena, även praxis verkar ge lite ledning, gällande vad som kan anses utgöra en 

väsentligen oförändrad och oförminskad vara.244 Inte heller motiven bakom 66 § KöpL 

ger ledning i fallet.245 Herre menar dock att en objektiv bedömning av vad som utgör en 

väsentligen oförändrad och oförminskad vara bör göras.246 I vissa fall kan hänsyn tas till 

vilken betydelse avvikelsen har för näringsidkaren.247  

Svea hovrätt har i ett fall konstaterat att kastreringen av en häst inte behöver betyda 

att hästen inte anses väsentligen oförändrad. 248  Domstolen ansåg det inte visat att 

kastreringen innebar att hästen inte gick att använda som tidigare, hänsyn verkar också 

ha tagits till att såväl köpare som säljare ansåg ingreppet vara lämpligt. 249  En 

motsatstolkning av domen torde innebära att en omständighet som gör att varan inte går 

att använda som tidigare kan utgöra grund för bortfall av hävning. En tolkning som 

överensstämmer med den som görs gällande 66 § KöpL.250 Det uttrycks att om säljaren 

får väsentliga svårigheter att tillgodogöra sig eller sälja vidare varan så anses det föreligga 

en sådan väsentlig avvikelse som gör att köparen mister sin hävningsrätt.251 

Allmänna reklamationsnämnden har konstaterat att en startad dator, en i obetydlig 

utsträckning använd dammsugare och en använd digitalbox kan utgöra exempel på 

oförändrade varor. 252  Inte heller en bruten förpackning anses innebära att varan är 

oförändrad.253 Att skriva in personuppgifter på datorn innebär dock att varan inte längre 

kan anses oförändrad, kanalinställningar anses däremot inte vara av lika omfattande 

slag.254 Observera dock att bedömningarna gjordes i förhållande till lagen om distansavtal 

och avtal utanför affärslokaler (2005:59), vilken har ett liknande krav. Bedömningen bör 

dock skilja sig åt något då bedömningen i fallet grundas på ångerrätt, inte reklamationsrätt. 

Ett lika högt krav bör inte kunna ställas vid reklamationsfall, då det är rimligt att köparen 

i viss utsträckning har använt varan innan felet uppdagades. Viss ledning bör dock kunna 

                                                 
243 Herre, Konsumentköplagen – en kommentar, s 451.  
244 Se t ex prop. 1989/90:89. 
245 Se t ex prop. 1988/89:76. 
246 Herre, Konsumentköplagen – en kommentar, s 451. 
247 Herre, Konsumentköplagen – en kommentar, s 451. 
248 Svea hovrätt, dom 2009-04-09, mål nr 3977-08. 
249 Svea hovrätt, dom 2009-04-09, mål nr 3977-08. 
250 Ramberg & Herre, Köplagen- en kommentar, s 535. 
251 Ramberg & Herre, Köplagen- en kommentar, s 535.. 
252 ARN 2002- 2164, ARN 2008-8043.  
253 ARN 2008-8043. 
254 ARN 2008-8043. 
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tas av avgörandena. Om inget annat så bör man åtminstone kunna utgå från att dessa 

omständigheter i vart fall inte innebär att varan är oförändrad eller oförminskad i 

förhållande till 45 § KköpL. 

 

7.2 Undantag 
 

7.2.1 Varans egen beskaffenhet eller annat förhållande som inte beror på köparen 

 

Huvudregeln är som ovan nämnts att varan endast kan återlämnas om den är väsentligen 

oförändrad och oförminskad. I 45 § st 2 KköpL stadgas dock ett antal undantag. Enligt 

45 § st 2 p 1 KköpL bibehålls rätten till hävning om varan har förstörts, kommit bort, 

försämrats eller minskat genom sin egen beskaffenhet eller något annat förhållande som 

inte beror på köparen. I förarbetena anges färskvaror som ett exempel på typiska varor 

som kan försämras genom sin egen beskaffenhet. 255  Andra fel som kan falla inom 

bestämmelsens tillämpningsområde är bland annat felaktiga tvättanvisningar på kläder 

eller klena upphängningsanordningar på tavlor.256  

Med att varan har försämrats av ett förhållande som inte beror på köparen menas i 

första hand situationer där varan försämrats på grund av näringsidkaren, exempelvis vid 

montering eller liknande.257 Bestämmelsen omfattar även olyckshändelser som varken 

näringsidkaren eller konsumenten kan lastas för. Här menas exempelvis blixtnedslag, 

bränder och liknande.258 Vid en bedömning av vad som räknas som förhållanden som inte 

beror på köparen får hänsyn tas till vad som faller inom konsumentens ”risksfär”.259 Man 

kan tolka det som att det som ligger inom konsumentens kontroll kan göra att 

hävningsrätten försvinner.  

Regeln får anses innebär att säljaren, i fall där hävningsrätt föreligger, står risken 

för varan, trots att varan har avlämnats.260 Man torde kunna se det som att risken för varan 

återförs till säljaren när köparen har hävningsrätt. Det saknar därför betydelse för 

konsumentens hävningsrätt om det innan reklamation skulle inträffa något, som inte beror 

på köparen, som innebär att varan inte kan återlämnas i oförändrat skick. 261 Regelns 

                                                 
255 Prop. 1989/90:89 s 162. 
256 Prop. 1989/90:89 s 162. 
257 Herre, Konsumentköplagen – en kommentar, s 452. 
258 Prop. 1989/90:89 s 162.  
259 Herre, Konsumentköplagen – en kommentar, s 452. 
260 Prop. 1989/90:89 s 161. 
261 Herre, Konsumentköplagen – en kommentar, s 452 f. 
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utformning gör det möjligt för en konsument att föra över kostnaden för en förlorad vara 

på näringsidkaren, vilket kan utgöra en anledning till att köparen överhuvudtaget väljer 

att reklamera köpet.262 Ett motiv till att säljaren trots det bör bära risken kan vara att det 

ofta föreligger ett orsakssamband mellan säljarens avtalsbrott och en försämring på grund 

av varans egen beskaffenhet.263 Till exempel att en matvara blir förstörd på grund av 

säljarens dröjsmål. Det kan också motiveras med att den som gjort sig skyldig till 

avtalsbrott strikt får svara för alla följder därav.264 Det kan dock vara svårare att motivera 

riskövergången i fall då varans försämring beror på yttre omständigheter och saknar 

orsakssamband.  

Ett visst skydd för säljaren finns dock i och med att kravet på att omständigheterna 

ska ligga utanför köparens kontroll. I fall där varan blir förstörd innan en reklamation har 

gjorts bör det dessutom vara svårare för konsumenten att visa att fel överhuvudtaget 

förelegat.  

 

7.2.2 Nödvändig undersökning av varan  

 

 I 45 § st 2 p 2 KköpL stadgas att hävningsrätten kvarstår då varan har förstörts, försämrats 

eller minskat till följd av en åtgärd som har varit behövlig för att undersöka om varan är 

felfri. I kommentaren uppges att det här menas undersökningar för att avgöra om varan 

är i avtalsenligt skick samt undersökningar som är nödvändiga för att avgöra om felet är 

hävningsgrundande. 265  I förarbetena sägs att undersökningens åtgärder måste vara 

nödvändiga eller i vart fall försvarliga med hänsyn till undersökningens syfte.266 Vilket 

också innebär att det i vissa fall inte kan anses vara försvarligt att undersöka varan 

överhuvudtaget, exempelvis då köparen vill åberopa säljarens dröjsmål. Huruvida 

undersökningen är nödvändig får avgöras från fall till fall. 267  I och med att en 

undersökning för att avgöra om felet är hävningsgrundande beror på säljarens avtalsbrott 

är det näringsidkaren som står risken för eventuella fel som uppkommer i samband med 

undersökningen.268 Om undersökningen däremot utförs vårdslöst eller varan skadas på 

grund av vårdslöshet bortfaller rätten till hävning.269 

                                                 
262 Herre, Konsumentköplagen – en kommentar, s 452 f. 
263 Prop. 1989/90:89 s 162. 
264 Ramberg & Herre, Köplagen- en kommentar, s 536. 
265 Herre, Konsumentköplagen – en kommentar, s 453. 
266 Prop. 1989/90:89 s 162. 
267 Herre, Konsumentköplagen – en kommentar, s 453. 
268 Herre, Konsumentköplagen – en kommentar, s 453. 
269 Eriksson mfl, Konsumentköp- en kommentar till konsumentköplagen, s 289. 
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7.2.3 Använd för förutsatt bruk 

 

I 45 § st 2 p 3 KköpL finns ett undantag för när varan har använts av köparen för förutsatt 

bruk innan hen insåg eller borde insett att det förelåg ett fel som ger hen rätt att häva 

köpet. Vad som anses vara förutsatt bruk får avgöras i det enskilda fallet. Bedömningen 

utgår från vad som är normal användning för den aktuella varan.270 Att varan slits utgör 

därför inget hinder från att häva köpet. Om varan skulle använts för speciellt bruk och 

näringsidkaren haft kännedom om detta ska hänsyn tas här till.271 Vilket torde innebära 

att, beroende på användningsområde, ett större mått av slitage kan vara acceptabelt. 

Köparen kan dock inte fortsätta använda varan efter att felet upptäckts eller borde 

ha upptäckts.272 Om köparen inte märkt, eller borde ha märkt, att felet var av den arten 

eller den omfattningen att det objektivt var hävningsgrundande utesluts, trots fortsatt 

användning av varan, inte hävningsrätten.273 Med det menas att köparen visserligen inser 

att ett fel föreligger, men köparen inser inte att felet är av den betydelsen att det ger rätt 

till hävning eller omleverans. Köparen kanske tror att felet skulle kunna avhjälpas. 

Exempelvis kan många fel i ridning och hantering avhjälpas genom att hjälp tas av en 

duktig tränare eller säljaren själv.  

 

7.2.4 Ersättning för minskat värde 

 

Slutligen finns i 45 § st 3 KköpL en generell rätt att lämna tillbaka varan om köparen 

ersätter säljaren för den minskning i varans värde som är en följd av att varan har 

försämrats eller förminskats. Bestämmelsen innebär att köparen kan häva köpet även om 

andra förutsättningar än de som radas i andra stycket föreligger.274  

Bestämmelsen är tillämplig bland annat när en skada har inträffat på grund av 

köparens vållande eller om köparen, trots att denne upptäckt ett fel, varit tvungen att 

använda sig av varan. 275  Regeln gäller såldes oberoende av vad som orsakat 

värdeminskningen. En förutsättning för tillämpningen av denna regel är dock att det finns 

                                                 
270 Prop. 1989/90:89 s 162. 
271 Prop. 1989/90:89 s 162. 
272 Prop. 1989/90:89 s 162 f.  
273 Prop. 1989/90:89 s 163. 
274 Prop. 1989/90:89 s 163. 
275 Prop. 1989/90:89 s 163. 
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något att återlämna.276 Vilket betyder att den inte är tillämplig vid hävning av fel i häst 

där hästen har avlivats. Sådana fall regleras istället under andra stycket.277 

 

7.3 Vårdplikt  
 

För att varan ska kunna lämnas tillbaka i ett väsentligen oförändrat skick måste varan 

rimligtvis vårdas. Till skillnad från köplagen finns det ingen lagstadgad vårdplikt för 

konsumenten i konsumentköplagen. En analogisk tillämpning kan dock göras av 

73 § st 1 KöpL.278 Enligt denna uppkommer en skyldighet för köparen att, för säljarens 

räkning, vidta skäliga åtgärder för vård av varan när köparen vill avvisa köpet. För att 

första stycket ska vara tillämpligt krävs att köparen har tagit emot varan, eller att någon 

annan har tagit emot varan för köparens räkning.279  

Vårdplikten innebär att köparen ska försöka se till att varan inte förstörs eller 

försämras på ett sådant sätt att näringsidkaren lider skada, på grund av att varan lämnas 

utan vård.280 Vad som bedöms vara skäliga åtgärder får bedömas i det enskilda fallet. 

Hänsyn tas till vilken slags vara det är fråga om, vad varan kräver ifråga om lagring och 

underhåll samt köparens möjligheter att bistå med detta.281 Lägre krav ställs av förklarliga 

skäl på konsumenter i förhållande till näringsidkare i den aktuella situationen.282  

Enligt 75 § KöpL har konsumenten rätt till ersättning för de vårdkostnader som 

denne haft för varan. Ersättningen ges för försvarliga kostnader och utgifter, vilka 

uppkommit på grund av åtgärder för att fullgöra vårdplikten som följer av 72 och 

73 §§ KöpL. 283  Vilka uppgifter som kan anses ha varit försvarliga för avgöras med 

ledning av vad som i det enskilda fallet kan krävas för att uppfylla vårdplikten. 284 

Åtgärderna ifråga ska ha varit nödvändiga och motiverade för att uppfylla plikten, vilket 

innebär att innehållet för vårdplikten styr vad som kan anses vara ersättningsgillt. 285 

Utgifter och kostnader som anses ersättningsgilla är bland annat kostnader för att hålla, 

eller försöka hålla, varan i ursprungligt skick.286 En köpare är inte skyldig att lämna ut 

                                                 
276 Prop. 1989/90:89 s 163.  
277 Prop. 1989/90:89 s 163. 
278 SOU 1984:25 s 235. 
279 SOU 1976:66 s 328. 
280 Herre, Konsumentköplagen – en kommentar, s 495. 
281 Herre, Konsumentköplagen – en kommentar, s 495. 
282 SOU 1984:25 s 235. 
283 Prop. 1988/89:76 s 211. Det fins möjlighet att för andra kostnader yrka skadestånd.  
284 Prop. 1988/89:76 s 211. 
285 Herre, Konsumentköplagen – en kommentar, s 498. 
286 Herre, Konsumentköplagen – en kommentar, s 498. 
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varan till säljaren efter hävning eller omleverans förrän hen fått ersättning för 

vårdkostnaderna.287 Säljaren kan dock hindra köparen från att hålla inne varan genom att 

ställa godtagbar säkerhet.288 

Det går inte att utläsa ur 73 § KöpL vad som händer då vårdplikten försummats. 

Generellt gäller dock att skadeståndsskyldighet uppstår. 289  Vid försummelse av 

vårdplikten kan konsumenten också förlora sin rätt att häva köpet, om varan inte kan 

återlämnas väsentligen oförändrad och oförminskad enligt 45 § KköpL. 290  Har 

konsumenten försummat sin vårdplikt är undantaget i 45 § st 2 p 1 KköpL inte tillämpligt 

eftersom att förändringen då beror på köparen själv.291 I enlighet med det som sagts ovan 

bär således näringsidkaren risken för att varan försämras efter hävningen, och det inte 

beror på att konsumenten försummar sin vårdnadsplikt.292 

Saknar konsumenten möjlighet att ta hand om varan finns det enligt 74 § KöpL 

möjlighet att överlämna varan till tredjeman för förvaring för motpartens räkning. Om 

förvararen har valts med omsorg är köparen fri från ansvar för varan efter att förvararen 

har tagit emot den.293  

 

7.3.1 Försäljning av varan 

 

7.3.1.1 Köparens försäljningsrätt  

 

Av 76 § KöpL framgår det att säljaren kan ha såväl försäljningsrätt som försäljningsplikt. 

I första stycket hanteras situationen där köparen har försäljningsrätt. Köparen kan sälja 

varan om hen inte utan väsentligt kostnad och olägenhet kan fortsätta med vården eller 

om motparten dröjer oskäligt länge med att ta hand om varan eller med att betala varan 

eller att ersätta kostnader för vården.  

Eftersom att köparen har rätt till ersättning från säljaren är det utläggen som kan 

anses vara så betungande att köparen enligt bestämmelsen har rätt att sälja varan. 294 

Frågan huruvida det föreligger en ”väsentlig kostnad” får därför avgöras med hänsyn till 

                                                 
287 Prop. 1988/89:76 s 212. 
288 Prop. 1988/89:76 s 212. 
289 Prop. 1988/89:76 s 210. 
290 Se avsnitt 7.1. 
291 Herre, Konsumentköplagen – en kommentar, s 496.  
292 Prop. 1988/89:76 s 209. 
293 För vidare läsning om förvaring hos tredje man se prop. 1988/89:76 s 210 f. 
294 Även om konsumenten löpande får ersättning så får utläggen karaktär av löpande kredit, vilket 

köparen inte ska behöva stå för. Se prop.1988/89:76 s 212. 
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köparens möjligheter att förskottera vården när motparten inte betalar hela eller delar av 

kostnaden.295 För en konsument kan det ofta anses vara en väsentlig kostnad att svara för 

utgifter för en vara hen vill avvisa.296 Inte heller kan köparen vara tvungen att fortsätta 

med vården om kostnaderna härför överstiger vad köparen kan få i ersättning enligt 75 § 

KöpL.297 

Vid bedömningen av vad som kan anses utgöra en ”olägenhet” får hänsyn tas till 

köparens förutsättningar att vårda varan.298 Varan får vidare säljas om säljaren dröjer 

oskäligt länge med att ta hand om varan. Vad som kan anses vara oskäligt lång tid får 

avgöras med hänsyn till varuslaget och köparens förutsättningar att ta hand om varan.299 

 

7.3.1.2 Köparens försäljningsplikt  

 

Enligt 76 § st 2 KöpL ska varan, om det är möjligt, säljas, om varan är utsatt för snabb 

förstörelse eller försämring eller om den fordrar alltför kostsam vård. Enligt förarbetena 

är det fråga om en undantagsbestämmelse som ska användas i speciella fall.300 Första 

fallet avser främst färskvaror.301 I kommentaren anges bestämmelsen vara tillämplig när 

en vara på grund av sin fysiska beskaffenhet snabbt tappar värde.302 Situationer där varan 

utsätts för hastigt prisfall omfattas dock inte.303 Det frågas om det innebär att situationer 

där varan snabbt tappar värde på grund av en psykisk åkomma är undantaget eller om 

situationen inte överhuvudtaget övervägts. 

Vad som får anses vara alltför kostsamt får bedömas med hänsyn till varans art, 

beskaffenhet och värde, samt den tid som vården tar i anspråk.304 Även när kostnaderna 

uppgår till ett betydande belopp i förhållande till varuvärdet kan försäljningsplikten 

inträda, för att undvika att kostnaderna konsumerar varuvärdet.305 

Vid hästköp torde situationen ofta kunna vara så att försäljningsplikt föreligger, och 

med hänsyn till de dyra månadskostnaderna som föreligger vid vård av en häst. Om 

                                                 
295 Herre, Konsumentköplagen – en kommentar, s 499. 
296 Herre, Konsumentköplagen – en kommentar, s 499. 
297 Se prop.1988/89:76 s 212. 
298 Herre, Konsumentköplagen – en kommentar, s 499. 
299 Se prop.1988/89:76 s 213. 
300 Se prop.1988/89:76 s 213. 
301 Se prop.1988/89:76 s 213. 
302 Ramberg & Herre, Köplagen- en kommentar, s 632. 
303 Ramberg & Herre, Köplagen- en kommentar, s 632. 
304 Herre, Konsumentköplagen – en kommentar, s 500. 
305 Se prop.1988/89:76 s 214. 
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vårdplikten föreligger på grund av en pågående process om fel i häst kan dock intresset 

för hästen vara svalt. 

Bestämmelser saknas för situationer där försäljning av varan har skett utan rätt eller 

då köparen har försummat sin försäljningsplikt. Generellt torde dock skadestånd 

inträda.306 

 

7.3.3.3 Krav på omsorg 

 

I 76 § st 3 KöpL föreskrivs ett omsorgskrav vid försäljningen. Bedömningen av vad som 

får anses vara en omsorgsfullt gjord försäljning får bedömas i det enskilda fallet och 

varierar beroende på de föreliggande omständigheterna.307 Det torde dock innebära att 

krav på att för säljarens del uppnå bästa möjliga resultat, varav priset torde spela stor 

roll.308 Bästa resultatet uppnås ofta genom att köparen säljer varan genom sina egna 

försäljningskanaler.309 Kravet på omsorg torde rimligtvis hindra köparen från att sälja 

varan till ett underpris. Innan en eventuell försäljning ska säljarens underrättas därom.  

 

7.3.2 Annat förfogande över varan 

 

Saknas det möjlighet för köparen att sälja varan, dvs att det saknas marknadsintresse, får 

köparen befoga över varan på annat sätt som är försvarligt i enlighet med 77 § KöpL. 

Bestämmelsen är också tillämplig när det är uppenbart att priset inte skulle täcka 

kostnaderna för försäljningen. Det är således inte tillräckligt att det är sannolikt att priset 

skulle understiga kostnaderna för en försäljning. Det kan dock vara svårt att förutspå 

lönsamheten vid en försäljning.310  

Bestämmelsen ger inte några närmre direktiv för hur köparen får förfoga över varan. 

I förarbetena anges dock att det kan vara fråga om att hyra ut den, låna ut den eller i sista 

hand kassera den.311 Att kassera varan torde kunna jämföras med att avliva en häst. Det 

bör dock kunna ifrågasättas om det är lämpligt att köparen tillåts avliva hästen. Att 

köparen överväger att avliva hästen ifråga kan sätta säljaren i en utpressningsliknande 

situation där denne inte känner att hen har något annat val än att köpa tillbaka varan trots 

                                                 
306 Herre, Konsumentköplagen – en kommentar, s 500. 
307 Prop.1988/89:76 s 214. 
308 Prop.1988/89:76 s 214. 
309 Prop.1988/89:76 s 214. 
310 Prop.1988/89:76 s 214. 
311 Prop.1988/89:76 s 215. 
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pågående tvist. Om hästen däremot lider av något fysiskt fel och kanske rent av lider, 

torde situationen vara en annan. Saken bör dock diskuteras med säljaren. 312  I lagen 

framkommer det enbart att köparen har en skyldighet att underrätta säljaren. 

Ett förfogande som inte kan anses vara försvarligt torde rimligtvis bemötas med ett 

skadeståndskrav. I min mening vore det dock inte helt orimligt att diskutera bortfall av 

hävning i de fall där en häst har avlivats och det inte kan anses vara försvarbart. Den 

åsikten har dock inte stöd i något och får därför endast anses vara en ogrundad åsikt. 

 

 

7.4 Begränsa skadans omfattning 
 

En paragraf som har nära samband med den vårdplikt som stadgas i 73 § KöpL är 

42 § KköpL. Enligt 42 § KköpL ska den skadelidande parten vidta skäliga åtgärder för 

att begränsa skadans omfattning. Försummar hen det får hen bära motsvarande del av 

förlusten. Vilka skadebegränsande åtgärder som krävs får bedömas i det enskilda fallet.313 

Som en normal skadebegränsande åtgärd anges täckningsköp. 314  I förarbetena 

framkommer dock att hänsyn måste tas till konsumentens individuella förutsättningar att 

genomföra ett sådant köp.315 Det går också att ifrågasätta ett täckningsköps nödvändighet 

vid hästköp. Konsumenten ”måste” i de flesta fall inte bruka varan och det är därför inte 

nödvändigt med ett täckningsköp. Den stora skadan som en konsument lider vid ett 

hästköp är snarare månadskostnaderna för en obrukbar häst. Konsumentens skyldighet 

består därför ofta av användningen av varan istället. Om skadan förvärras av användning 

bör det krävas av konsumenten att denne avstår från användning eller vidtar erforderliga 

åtgärder för att skadan inte ska förvärras. En förutsättning är dock att konsumenten genom 

att vidta sådana åtgärder inte förorsakas annan skada, som till storleken är likvärdig eller 

överstiger den skada som varit menad att begränsa.316  

Utgångspunkten för vilka åtgärder den skadelidande bör ta är vad som skäligen 

kunde förväntas av hen vid tidpunkten för avtalsbrottet. Avgörande blir vilka möjligheter 

den skadelidande hade att begränsa förlusten, och i vilken omfattning den skadelidande 

hade vetskap om dessa möjligheter.317 

                                                 
312 Se även Herre som verkar vara av samma mening, Herre, Konsumentköplagen – en kommentar, s 501. 
313 Prop. 1989/90:89 s 156. 
314 Herre, Konsumentköplagen – en kommentar, s 436. 
315 Prop. 1989/90:89 s 156.  
316 Prop. 1989/90:89 s 156 f. 
317 Prop. 1989/90:89 s 157. 
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Vid hästköp torde det mest effektiva sättet för en köpare att begränsa skadan vara att 

minska månadskostnaderna för hästen. Exempelvis kanske hästen inte behöver skor om 

den inte rids, och hovslagarkostnaden kan därför minskas. Hästen kanske kan gå på 

lösdrift, vilket brukar vara ett mindre kostsamt alternativ, istället för att stå installad på 

box. 

 

7.5 Bestämmelsernas tillämpning på lynnesfel 
 

Baserat på den knapphändiga praxis som finns på området kan vi konstatera att det finns 

tillfällen då hästar kan anses vara oförändrade, även vid stora ingrepp såsom en 

kastrering.318 I fall där hästen blir skadad, och det inte beror på det åberopade felet, bör 

dock hästen vara att anse som förändrad. Hävningsrätt kan fortfarande föreligga, men då 

på grund av ett av de nedan angivna undantagen. Beror skadan på en olyckshändelse, får 

en bedömning huruvida händelsen ligger inom köparens ”risksfär” göras.319  

Om skadan däremot grundar sig på ett lynnesfel borde situationen bli en annan. 

Exempelvis kan en häst, som visar sig vara aggressiv mot andra hästar, rymma in i en 

annans hästs hage och blir skadad i ett slagsmål. I ett sådant fall är skadan rimligtvis att 

hänföra till hästens lynne och det torde gå att diskutera om inte hästen kan anses vara 

försämrad genom sin egen beskaffenhet.320 Som exempel på en vara som kan förstöras 

genom sin egen beskaffenhet ges, som ovan nämnts, en tavla med klen 

upphängningsanordning. Tavlan blir då förstörd på grund av ett ursprungligt fel, vilket 

torde vara att jämföra situationen om hästens skada beror på lynnet. 

Frågan är då hur det är med ett renodlat lynnesfel, som inte lett till några fysiska 

skador. Beroende på typen av lynnesfel borde frågan få olika utfall. En häst där problemet 

inte ligger i ridning torde i mina ögon kunna fortsätta tränas och i övrigt fungera som 

innan. Någon större förändring av hästens skick borde därför inte ske. Om hästens 

problem däremot sitter i ridningen, borde konsumenten för att minska skadans omfattning, 

avstå från att använda varan.321 Det kan innebära att hästen får vila helt och situationen 

blir då en annan.322 Frågan har nära samband med vårdplikten. Innebär köparens vårdplikt 

                                                 
318 Se avsnitt 7.2.  
319 Se avsnitt 7.3.1. 
320 Se b la köparens utveckling av talan i Svea hovrätt, dom 2017-02-10, mål nr 4012-16. Se fortsatt 

diskussion under 7.3.1. 
321 Se avsnitt 7.4. 
322 En fysiska skadad häst kan visserligen också få vila, det kan dock röra sig om ordinerad vila och 

situationen skulle då har varit densamma hos säljaren. 
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att säljaren kan kräva att hästen ska tränas på erforderligt sätt eller räcker det att hästen 

inte kan anses vara misskött vid återgången av köpet.323 En häst som ej brukas tappa 

muskler och kondition. Något som kan ta flera år att bygga upp. ”Dålig” ridning kan dock 

vara ett ännu större problem. Vad som utgör ”dålig” ridning är dock relativt, risken är 

därför stor att köpare och säljare inte anser ordet ha samma innebörd.  

Med hänsyn till att en vara torde kunna anses som oförändrad om den fortfarande 

går att använda som tidigare,324 bör även en otränad häst vara att se som oförändrad. 

Hästen går de facto fortfarande att använda som ridhäst. Å andra sidan kan säljaren få 

svårt att sälja hästen vidare, åtminstone för samma pris som tidigare. Som ovan nämnts 

kan det ta flera år att bygga upp en häst till samma form som tidigare, vilket talar för att 

hästen inte kan anses vara oförändrad efter en längre periods vila.  

I min mening bör således en häst kunna vara att se som oförändrad med hänsyn till 

vad som sagts ovan, även i förhållande till lynnesfel. Något fall där domstolen faktiskt 

har prövat frågan saknas dock, och någon säker slutsats kan därför inte dras. 

Ett problem med riskövergången i 45 § st p 1 KköpL i förhållande till lynnesfel 

torde vara att en köpare kan, om en fysisk skada uppstår, hävda att denne hade 

hävningsrätt på grund av ett lynnesfel. Risken för skadan, och därmed kostnaderna, går 

därmed över på säljaren, förutsatt att säljaren kan bevisa att lynnesfel förelåg. Om hästens 

lynne inte överensstämmer med vad som avtalats bör dock lynnesfel föreligga, oavsett 

om köparen ansåg vara ett problem eller inte. Det torde räcka att köparen kan göra 

sannolikt att hen tänkt reklamera hästen. 

 

8 Problem gällande aktuell lagstiftning 
 

8.1 Inledning  
 

Här följer en sammanfattning och närmare presentation av de problem som har belysts 

under tidigare avsnitt. Problemen kan gälla vid hästköp generellt eller vara speciellt 

kopplade till just lynnesfel.  

 

                                                 
323 Bedömningen av när varan är i oförändrat skick torde vara vid den faktiska återgången av varan. Om 

bedömningen gjordes i anslutning till hävningsförklaringen vore det de facto möjligt för konsumenten att 

efter hävningsförklaringen fortsätta använda varan. 
324 Se avsnitt 7.1. 
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8.2 Konsumentskydd 
 

Konsumentköplagens syfte är att skydda samt stärka konsumentens ställning vid handel 

med en näringsidkare.325 Detta då konsumenten anses vara den svagare parten, såväl 

ekonomiskt som kunskapsmässigt, och därför anses vara extra skyddsvärd.326 Vid köp av 

häst finns dock undersökningar som visar att konsumenten inte alltid kan anses vara den 

svagare parten, varken ekonomiskt eller kunskapsmässigt.327 Det bakomliggande syftet 

med lagen saknas därför i dessa situationer och det skyddsreglernas nödvändighet kan 

ifrågasättas. Reglernas utformning innebär att ett stort ansvar läggs på näringsidkaren, 

inte minst vid tillämpning av 20 a § KköpL.328 Vissa hävdar att lagens utformning gör att 

säljaren i stort sett aldrig kan skydda sig mot en köpare som verkligen vill lämna tillbaka 

hästen.329 

En hästföretagare har i många fall sitt företag som en bisyssla, inkomsterna därav 

behöver därför inte vara speciellt stora. En näringsidkare, som befinner sig i en köprättslig 

tvist där förhållandet är jämbördigt, eller där näringsidkaren befinner sig i en svagare 

situation, kan på grund av risken att förlora en process, tillsammans med risken att få 

tillbaka hästen i sämre skick, uppleva ett tvång på att återta hästen innan saken går till 

process. Näringsidkaren torde i sådana fall hamna i en sämre ställning än vad som är 

meningen med lagen. Syftet med lagen är att stärka konsumenternas ställning, rimligtvis 

till den grad att köpeförhållanden mellan näringsidkare och konsumenter är mer 

jämbördiga. I en situation där parterna är jämbördiga skapas därför en situation där 

konsumenten hamnar i en avsevärt bättre position är näringsidkaren. 

 

8.2.1 Undersökningsplikt 

 

Som konstaterats ovan saknas en lagstadgad undersökningsplikt för konsumenter. Något 

som rent av kan uppmuntra att köpa hästar på postförskott. Faktum är att det förekommer 

att hästar köps osedda, ibland har köparen innan köpet sett en film eller bilder på hästen 

ifråga men det händer också att köparen köper hästen endast baserat på den information 

som lämnats. Att köparen helt saknar undersökningsplikt innebär att ett väldigt stort 

ansvar läggs på köparen, speciellt när det gäller beskrivningen av hästens lynne. Som 

                                                 
325 Prop. 1989/90:89 s 21, Grobgeld & Norin, Konsumenträtt, s 13 f och  Herre, Konsumentköplagen – en 

översikt, s 11. 
326 Grobgeld & Norin, Konsumenträtt, s 13 f. 
327 Jordbruksverket, Slutrapport, Hästar och konsumentköplagen, s 10 f. 
328 Se mer under avsnitt 8.3. 
329 Jordbruksverket, Slutrapport, Hästar och konsumentköplagen, s 10. 
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ovan nämnts försiggås hästköp ofta av en veterinärbesiktning, vilket minskar risken för 

att köparen ska häva köpet på grund av fysiska skador. Veterinärintyget vara eller icke-

vara som bevismedel har dock diskuterats under tidigare avsnitt och någon säker slutsats 

har inte kunnat dras gällande dess värde.330  

En undersökningsplikt för konsumenter skulle kunna minska antalet återgående köp 

då många fysiska tillstånd skulle kunna hittas redan vid en veterinärundersökning.331 Det 

skulle kanske också göra att fler människor kände ”press” att röntga hästen, och åkommor 

som, eller anlag för, spatt och kissing spines skulle därför kunna upptäckas. Vidare skulle 

en eller flera provridningar kunna påvisa kommunikationsproblem mellan köpare och 

häst. Om hästen dessutom provreds i olika miljöer skulle köparen ha större möjlighet att 

lära känna hästens psyke.  

Bristen på undersökningsplikt måste rimligtvis gå att hänföra till att köparen anses 

vara den svagare parten och kanske därför inte kan anses ha den kunskap som krävs för 

att undersöka varan. Köparen ska därför kunna förlita sig på säljaren, som sitter på den 

större kunskapen och i den bättre ekonomiska positionen. Att en person bedriver 

näringsverksamhet behöver dock inte nödvändigtvis innebära att personen har mer 

kunskap och erfarenhet än den gediget intresserade hobby- eller tävlingsryttaren. Det 

förekommer också att konsumenten är i en bättre ekonomisk situation än säljaren.  

 

8.2.2 Presumtionsregeln  

 

Presumtionsregeln, vilken innebär att det i fall där fel uppkommer inom sex månader 

föreligger en presumtion för ursprungligt fel, är ett stort problem inom hästvärlden. 

Regeln har, som ovan nämnts, uppkommit för att skydda konsumenter från så 

kallade ”fabrikationsfel”, 332  och härstammar från ett norskt fall gällande en mass-

producerad tv-kontroll.333 Av nämnda anledning är regeln inte optimal för tillämpning på 

levande djur, vilket inte heller verkar ha varit avsikten med regeln.334  

Den omvända bevisbördan innebär, som ovan nämnts, inte att säljaren ska visa att 

ett fel inte förelåg vid tidpunkten för riskens övergång. Regeln innebär istället att säljaren 

ska göra sannolikt att felet beror på köparens onormala brukande, vanvård, 

                                                 
330 Se avsnitt 3.3.1. 
331 Även om det är brukligt att ett hästköp föregås av en veterinärundersökning genomförs också många 

köp utan en veterinärundersökning. 
332 Se avsnitt 4.2. 
333 RHT 1998 s 774. 
334 Se avsaknad av diskussion kring gällande levande djur i prop. 2001/02:134. 
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olyckshändelse eller liknande.335 Då det är köparen som innehar hästen kan det vara svårt 

för säljaren att göra sannolikt att felet föreligger på grund av någon av angivna 

omständigheter. Det har ovan angivits att säljaren hamnar i en garantiliknande situation i 

sex månader. Att faktiskt lämna en garanti gällande ett levande djur skulle nog många 

säljare dra sig för att göra.  

Otroligt mycket hinner hända med en levande varelse under en sexmånadersperiod, 

både fysiskt och psykiskt. Inte minst gällande hästens beteende. En häst kan i princip 

omedelbart efter köpet ändra sitt beteende på grund av exempelvis ny miljö och nya 

människor. En hästs miljö och hantering har stor påverkan på dess beteende. Att en häst 

ändrar beteende behöver inte bero på att köparen har hanterat hästen felaktigt eller använt 

den på ett onormalt sätt. Om säljaren då ska bevisa att felet beror på någon av dessa 

omständigheter, kan det de facto vara omöjligt. Att köparens hantering och brukade inte 

på något sätt har varit felaktig eller onormal innebär dock inte att köparen inte är orsaken 

till hästens beteende.  

Om köparen inte ”gillar” hästens beteende men misstänker att detta inte är 

tillräckligt för att häva köpet så gör paragrafen det möjligt för köparen att ”rida sönder” 

hästen inom sex månader för att kunna återlämna hästen på grund av ett fysiskt fel istället. 

Om säljaren inte kan visa att felet beror på köparen går köpet åter. I och med den 

bevislättnad som föreligger uppmanar det köparen att leta fel under de första sex 

månaderna. Den som letar fel, har stora chanser att finna ett. Själva ”letandet” kan också 

bidra till att visst beteende uppkommer hos djuret ifråga. Det är också möjligt att ”trigga” 

ett visst beteende. Köparen kan utsätta hästen för situationer där det är möjligt att hästen 

skulle reagera på ett sätt som gör det möjligt att hävda lynnesfel.  

Problemet som köparen upplever behöver inte ha funnits innan köpet. En ordning 

där köparen skulle visa att felet fanns vid tidpunkten för köpet vore därför rimligare, det 

vore också mer sannolikt att beteendet inte beror på köparen om det visar sig ha funnits 

även innan köpet. 

 

8.2.3 Reklamationsfristen 

 

Enligt 23 § 3 st KköpL är köparens reklamationsfrist en period på tre år. Felet ska dock 

enligt andra stycket reklameras inom skälig tid från att köparen märkt eller borde ha märkt 

felet ifråga. Meddelanden lämnade inom två månader ska alltid anses vara lämnat i rätt 

                                                 
335 Se avsnitt 4.2. 
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tid. Den långa reklamationsfristen innebär att en näringsidkare i tre år måste vara beredd 

på att varan kan reklameras. För en liten näringsidkare kan det innebära att denne måste 

ha en del stor del av sin inkomst på ett speciellt konto för att kunna köpa tillbaka hästen 

om eventuella problem uppstår. Fristen lägger en stor börda såväl psykiskt som 

ekonomiskt på näringsidkaren.  

 

 

8.4 Varan och felets art  
 

8.4.1 Varans art 

 

Djur omfattas enligt 1 § KköpL av konsumentköplagen. Ändå varken nämns eller 

diskuteras lagens bestämmelser i förhållande till just djur. 336  Som lösa saker 

exemplifieras istället möbler, kläder och skor, dvs dagligvaror och varaktiga 

konsumtionsvaror.337 Ett levande djur, med dess föränderlighet, går knappast att jämföra 

med en möbel eller ett par skor. I konsumentköplagens mening är varan utbytbar, vilket 

många anser att ett djur inte är. En varans funktion och användningsområde bör heller 

inte vara beroende av köparen, vid hästköp spelar tyvärr köparen en stor roll i huruvida 

hästen kan anses ”uppfylla” avtalet. 

Varans art gör det också att det krävs mycket av köparen för att uppfylla vårdplikten. 

En häst kan inte lagras under tiden som en eventuell tvist föregår. För att en häst inte ska 

anses misskött krävs att någon aktivt tar hand om den, vilket kostar pengar och tar upp 

mycket tid. Det går visserligen att ha hästen helinackorderad, vilket borde gå att jämföra 

med förvaring hos tredje man, det kostar dock därefter. Även om köparen har rätt till 

ersättning för kostnader för vården av varan, förutsatt att köparen har rätt till hävning, 

måste köparen ligga ute med pengarna till dess tvisten är avgjord. Det är mycket pengar 

för en häst som köparen sannolikt inte har någon nytta av.  

Även om köparen uppfyllt sin vårdplikt finns det utrymme för att diskutera 

huruvida hästen faktiskt kan anses oförändrad. I enlighet med diskussionen som förts 

ovan bör en häst kunna vara oförändrad i lagens mening. Trots det så kan många års 

arbete vara försvunnet i säljarens ögon.  

Varans art gör också att det går att ifrågasätta de befogenheter som köparen har 

gällande vården av varan. Att köparen försöker sälja hästen till ungefär samma pris ter 

                                                 
336 Se prop. 1989/90:89 och prop. 2001/02:134. 
337 Prop.1989/90:89 s 28 och s 59. 
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sig som en rimlig åtgärd. En annat fråga är när det kan anses vara befogat för köparen att 

avliva hästen under pågående process. Det torde vara självklart att en avlivning är befogad 

när det sker på veterinärs inrådan och läget är akut. Genom att avliva hästen begränsas 

också skadans omfattning på så sätt att månadskostnaderna, såsom stallhyra, försäkring 

mm, för hästen försvinner. Ett annat problem är att efter en avlivning finns det de facto 

ingen vara att återlämna till säljaren. Vi kommer dock då in på en diskussion om huruvida 

en eventuell livförsäkring hos hästen kan anses ersätta varan som sådan, dvs ett 

surrogatresonemang. Jag kommer dock inte gå in mer utförligt på området.  

Om varan däremot inte kan anses vara utbytt måste rimligen varan anses förändrad 

och förminskad på grund av bristen på vara att återlämna. Frågan blir då om något av 

tidigare redovisade undantag kan anses vara tillämpligt.338 Rimligtvis torde det innebära 

att varan har minskat till ett värde om 0 kr, vilket innebär att i vart fall undantaget i 

45 § st 3 KköpL faller bort. Kvar bland undantagen finns således att hästen kan anses vara 

förstörd av sin egen beskaffenhet eller på grund av nödvändig undersökning. Det 

sistnämnda fallet borde av förklarliga skäl falla bort. Som ovan har diskuterats borde dock 

en häst vid vissa omständigheter kunna anses vara förstörd av sin egen beskaffenhet.339 

Även vid en avlivning torde alltså rätten till hävning finnas kvar, beroende på 

omständigheterna i det enskilda faller och skälet till att hästen avlivats.  

 

8.4.2 Felets art 

 

Förutom den problematik som redan finns gällande varans art finns alltså ytterligare 

problem som går att hänföra till felet som sådant. Ett problem med lagen är att den första 

hand tar sikte på faktiska fel, dvs fysiska fel. 340  Som exempel kan nämnas den 

minimistandardsproblematik som nämnts under tidigare avsnitt.341 Det största problemet 

är att hästens beteende kan variera beroende på vem som hanterar hästen. Det krävs 

således kunskap hos domarna för att avgöra vad som är att hänföra till hästens miljö och 

vad som går att hänföra till hästens lynne.  

Tidigare har nämnts att ”problem” som hästen har haft innan riskens övergång inte 

är relevanta om de inte längre föreligger vid tidpunkten för riskens övergång. Vid en 

studie av hästens lynne är dock en del bakgrundinformation en nödvändig komponent, 

                                                 
338 Se avsnitt 7.2. 
339 Se avsnitt 7.5. 
340 Se avsnitt 1.1. 
341 Se avsnitt 5.2.3. 
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hästens historik kan således vara av högsta intresse för att avgöra om ett visst beteende är 

att hänföra till hästens lynne eller hästens miljö och hantering. Genast uppstår då frågan 

hur man bedömer vad som utgör relevant information och vad som inte kan anses utgöra 

relevant information. Anses det vara relevant att hästen skenade en gång för två år sen på 

grund av att den kände lukten av björn. Troligtvis inte, hästen är ett flyktdjur och 

beteendet kan således vara att hänföra till hästens naturliga instinkter snarare än till 

hästens lynne. Om anledningen däremot var på grund av det var enda gången hästen haft 

en annan ryttare på sig, då torde det vara högst relevant för att bedöma huruvida hästen 

kan anses vara avtalsenlig. 

Lynnesfel kan vidare vara svårt att upptäcka, det behöver nödvändigtvis visa sig 

vid en eller flera provridningar, om dessa sker hemma hos säljaren. Inte heller vid en 

provridning behöver problemet framkomma. Kanske triggas beteendet fram först när 

hästen kommer till en ny miljö med en ny tränare, likväl som beteendet då kan 

vara ”skapat” av köparen själv. Ett annat problem är att en ”beteendestörning” på ett 

område kan sprida sig till flera områden. Om hästen exempelvis är för tuff eller för känslig 

för sin nya ryttare kan det yttra sig i all hantering och ridning. Att hästen är tuff eller 

känslig betyder dock inte nödvändigtvis att hästen har lynnesfel, om hästen enligt avtalet 

ska vara en nybörjarhäst kan dock så vara fallet.  

 

9 Lämpliga lösningar 
 

9.1 Förslag till lösning 
 

Under de senaste åren har många motioner lämnats för att ändra tillämpningen av 

konsumentköplagen i förhållande till hästköp.342 Många anser att levande djur inte bör 

behandlas av konsumentköplagen, och att lagen som sådan kan göra att näringsidkare 

drar sig för att sälja exempelvis hästar till privatpersoner. 343  Om levande djur ska 

undantas från tillämpningsområdet krävs det dock att dessa köp behandlas någon 

annanstans. Några förslag på hur en sådan lösning skulle se ut har inte gått att finna. 

Däremot har det i en motion, som en kortsiktig lösning i väntan på att levande djur 

undantas från konsumentköplagen, föreslagits begränsade skadestånd och en kortare 

                                                 
342 Se b la motion 2017/18:2936, motion 2017/18:2811 och motion 2016/17:2483. 
343 Motion 2016/17:823.  
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reklamationstid.344 Förslaget skulle kunna vara en fungerande kortsiktig lösning, då såväl 

reklamationstiden på 3 år som risken för stora skadestånd lägger en stor börda på 

näringsidkaren, både ekonomiskt och psykiskt. Lösningen skulle dock inte ha någon 

större påverkan på de problem som belysts i denna uppsats. I min mening lämnar förslaget 

en del att önska, och nedan kommer därför presenteras både kortsiktiga och långsiktiga 

lösningar. 

 

 

9.2 Mitt förslag 

 
Självklart vore det optimala om köp av levande djur behandlades under en egen lag och 

av på området kunniga domare.345 I dagsläget är dock en egen lag blott en önskning, och 

något som skulle ta år att skapa, och andra lösningar bör därför ses över. Ett av mina 

förslag, som en någorlunda kortsiktig lösning, är därför att köp av levande djur faller 

under köplagens tillämpningsområde istället, oavsett om köparen är att se som konsument 

eller inte. Köplagen är inte optimal för tillämpningen av levande djur, men vissa fördelar 

finns ändå. Exempelvis skulle en viss undersökningsplikt införas, reklamationstiden 

skulle vara kortare, det skulle inte finnas någon omvänd bevisbörda och större avtalsfrihet 

skulle råda. På grund av bristande behov av skyddslagstiftning vore det en lämplig lösning. 

Ett alternativt är att man tillsammans med det förslag som angivits i en motion346, ger 

parterna ett större utrymme för att avtala vid köp av levande djur.  

Som en långsiktig lösning vore det, i min mening, praktiskt om det skapades en 

nämnd, likt Allmänna reklamationsnämnden, som kunde ge rekommendationer och råd 

gällande tvister om hästar. Nämnden skulle då bestå av juridisk kunniga personer med 

stor hästvana och kunskap. Även om en ”häst- eller djurlag” skapades, skulle 

tillämpningen därav kräva kunskap om områdets behov av flexibilitet och inte minst om 

djurs beteenden. Även om sakkunniga och expertvittnen redogör delar med sig av sin 

kunskap och redogör sin ståndpunkt finns det behov av en djupare kunskap hos dömande 

domare. Ett krav på hästkunniga domare hos varje domstol vore inte rimligt eller en 

praktiskt genomförbar lösning. Något behov för en hästdomstol, liknande 

Arbetsdomstolen, tror jag heller inte föreligger. I mitt tycke är därför en nämnd en bra 

                                                 
344 Motion 2016/17:823. 
345 Observera att jag menar domare med erfarenhet av just hästar och den problematik som förekommer 

vid just hästköp. Jag ifrågasätter således inte domarnas juridiska kunnande.  
346 Motion 2016/17:823. 
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lösning. Det skulle förhoppningsvis minska antalet tvister i domstol, ”processen” hos 

nämnden skulle gå snabbare och därför minska kostnaderna för båda parterna och risken 

för att djuret ”försämras” eller far illa. Nämndens ord skulle sedan kunna väga tungt vid 

en eventuell process. Nämndens medlemmar skulle också kunna kallas in som experter 

vid faktiska tvister i domstol. 

Slutligen anser jag att begreppet ”felaktig”, i förbindelse med ett djur, är ett 

olyckligt ordval. ”Inte avtalsenlig” vore att föredra när det kommer till levande djur 

eftersom det är inte en konsumtionsvara som kan ersättas. Om det finns en dom på att 

hästen har lynnesfel, av den enkla anledningen att den inte passade köparen, riskerar 

hästen att bli befläckad med dåligt rykte och kan därför bli svårsåld i framtiden.  

 

 

10 Avslutande kommentarer 
 
Sammanfattningsvis har jag kommit fram till att lynnesfel kan utgöra ett köprättsligt fel, 

även om felet som sådant knappast passar under den köprättsliga lagstiftningen. Jag anser 

dock att en bedömning i den enskilda situationen bör göras, även köparens beteende bör 

utredas och bedömas. Även om ett beteende hos hästen enligt bevisning föreligger, 

behöver inte beteendet som sådant utgöra ett fel. Beroende på vad som har avtalats bör 

det undersökas om hästen beter sig på samma sätt med någon annan som hanterar den 

och om felet därmed kan anses ligga hos köparen och dennes beteende eller behandling.  

Kravet på klinisk relevans innebär att det måste finnas en samband mellan 

exempelvis en fysisk skada och hästens beteende. Det måste således finnas ett 

orsakssamband mellan diagnos och fel. Om en hopphäst exempelvis vägrar hoppa och 

det visar sig att hästen har kissing spines krävs det att orsaken till att hästen vägrar hoppa 

är just kissing spines. Ett krav som eventuellt kan skapa problem för framtida köpare som 

vill återlämna hästen på grund av lynnesfel, detta då det finns vissa indikationer på att 

domaren kan vilja söka efter en fysisk skada som förklarar ett visst beteende.  

En säljare kan vidare friskriva sig från lynnesfel, även om det i min mening kan 

vara mer fördelaktigt att lämna information som istället påverkar köparens fog. Detta då 

det är svårt för en säljare att förutse vad hen borde friskriva sig från, om det inte är ett 

beteende som redan föreligger vid tidpunkten för köpet.  
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I min mening torde en häst kunna vara att se som oförändrad, även i förhållande till 

lynnesfel. Något fall där domstolen faktiskt har prövat frågan saknas dock, och någon 

säker slutsats kan därför inte dras. Klart är dock att en häst beroende på omständigheterna 

kan anses vara en oförändrad vara. 

Slutligen anser jag att det finns en del lösningar som kan fungera på problemet, 

somliga som nödlösningar och andra som mer långsiktiga lösningar. Den optimala 

lösningen i min mening vore att inrätta en form av hästnämnd, likt Allmänna 

reklamationsnämnden, som kan fungera rådgivande och rekommenderande. Nämnden 

skulle också kunna fungera som experter vid faktiska tvister hos domstol. 
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