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Sammanfattning 
 
Uppsatsen behandlar köprätten i Sverige utifrån privatpersonens och främst köparens 
perspektiv. 1990 års köplag är tillämplig vid ett flertal köprättsliga situationer men fokuserar 
främst på handelsköp, dvs. när näringsidkare handlar med varandra. Detta har lett till att 
privatpersoner likställs med näringsidkare genom att de till stor del åläggs lika mycket ansvar 
beträffande juridisk kunskap och upprättande av avtal.  

 
För att få en förståelse om köplagen och hur den skall tolkas har bland annat doktrin av 
professor emeritus Jan Hellner behandlats. Uppmärksamhet har även riktats till köplagens 
proposition för att få en historisk tillbakablick och en djupare förståelse. I syfte att belysa 
ämnet ur ett bredare perspektiv har även artiklar från bland annat Juridisk tidskrift studerats. 
Syftet med uppsatsen är att undersöka om 1990 års köplag är för åldrad för att kunna till-
lämpas på privatköp idag. Anledningen till det är att handeln har moderniserats i och med 
Internet, vilket visas genom att nästan 90 % av handeln mellan privatpersoner idag genomförs 
via Internet. Vi vill också lyfta fram att köplagen ålägger privatpersoner för stort ansvar och 
ger dessa för litet skydd vid privatköp.  
 
Köplagen är i första hand inriktad på köp mellan näringsidkare, vilket medför att den är gjord 
för personer med kunskap om köprätten. Därför verkar det inte logiskt att den också tillämpas 
på köp mellan privatpersoner. Lagens vaga formulering kan göra den svårtolkad. Ett flertal 
regler beträffande säljarens felansvar kan försvåra för köparen att åberopa eventuella fel i 
varan. Dessutom åläggs köparen en undersökningsplikt som i sin tur kräver en noggrann kon-
troll av varan, för att undvika att säljaren ska komma undan sitt ansvar för en felaktig vara.  
 
Reglerna i köplagen skulle kunna ge ett skydd för privatpersoner, men dess vaga formuler-
ingar och svårtolkade innehåll garanterar inget fullständigt skydd i praktiken. Eftersom lagen 
är dispositiv är det också möjligt att avtala bort de regler som skyddar parterna. Därför är det 
viktigt att parterna utformar köpavtal noggrant för att undvika osäkerhet och säkra bevisning. 
Vid en jämförelse med konsumentköplagens minimiskydd är det tydligt att köplagens skydd 
vid privatköp verkar förhållandevis svagt. Genom att köplagen skall tolkas i ljuset av de 
sekundära rättskällorna vilket kräver omfattande juridisk kunskap av gemene man kan rätts-
säkerheten komma att påverkas negativt.  
 
Vi hävdar att en bättre harmonisering mellan köplagen och dagens handelsbeteende skulle 
kunna ske genom att skilja på handelsköp och privatköp samt att införa tvingande regler för 
privatpersoner.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



       
 

Abstract 
 
This paper considers the Swedish regulations of purchase taking the perspective of private 
persons as a starting point. The law of purchase from the year 1990 is applicable on a number 
of legal purchase situations where the contracting parties varies. Nevertheless, the law is 
mainly focused on the purchase between businessmen. This places private persons on level 
with businessmen, since they are given equal responsibility regarding legal knowledge and 
the drawing up of contracts. 
 
In order to get a deeper knowledge of the law of purchase and to reach an understanding of 
how it should be interpreted we have studied the government bill on the law, cases from the 
Supreme Court, doctine on the area and legal articles. The purpose with this paper is to 
examine whether the law of purchase from the year 1990 is too old to be applicable on private 
purchases today. The reason would be the trade which has been modernised through the 
increased use of the Internet. Almost 90 % of the trade between private persons takes place 
through the Internet. Our intention is also to emphasise that the law of purchase lays too much 
responsibility on private persons and gives them too little protection at private purchases.  
 
Since the law of purchase concentrates on trade between businessmen in the first place it is 
most suitable for people with legal knowledge. Hence it does not seem logical that it also 
applies on trade between private persons. The interpretation of the law might be difficult 
because of its vague wording. Several rules can make it problematic for a purchaser with low 
knowledge of the rules to invoke the sellers responsibility for a defective good. Moreover, 
according to the law the purchaser has a duty to inspect the good and this must be done 
carefully in order to avoid a situation where the seller will be able to escape from his 
responsibility.  
 
As a result of this the law of purchase do not guarantee private persons any protection in 
practise. Since contracts are superior to the law it is possible to agree that rules involving 
protection should not be valid. To avoid insecurity and to secure evidence it is therefore 
important that the contracting parties carefully draft their contract. A comparison to the legal 
minimum protection of consumers clearly shows that the protection in the law of purchase 
seems relatively weak. Furthermore, because the law shall be interpreted in the light of 
secondary sources of law, which demands exstensive legal knowledge of the general public, 
legal security might be negatively affected. 
 
We claim that it would be possible to reach a better harmonisation between the law of 
purchase and the current trade behaviour through a distinction between the regulation of trade 
between businessmen and the trade between private persons and also by introducing cogent 
rules for private persons.  
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Inledning 
Köpavtal regleras av olika lagar beroende på vilka parter som ingår avtalet och för avtals-
parterna är det inte alltid självklart vilken lag som gäller, något som kan skapa en osäkerhet 
beträffande rättsreglerna. I köplagen (1990:931) (KöpL), saknas någon form av grundskydd 
som kan jämföras med det konsumentskydd som den tvingande konsumentköplagen 
(1990:932) (KKL), garanterar konsumenter.  
 
Den största orsaken till ökningen av köp mellan privatpersoner är Internets framväxt och där 
är annonsmarknaderna på Internet det vanligaste. Omkring 90 % av distanshandeln mellan 
privatpersoner i Sverige sker på detta sätt. Jämförelsevis utgör privatköpen via traditionella 
tidningsannonser endast 6 %.1 Det finns ett antal köp- och säljmarknader på Internet. En av 
dessa är annonsplatsen Blocket som 94 % av Sveriges befolkning har kännedom om. År 2008 
såldes varor på Blocket till ett värde av 190 miljarder kronor vilket motsvarade 6 % av 
Sveriges BNP.2  
 
När privatpersoner handlar med varandra är köplagen tillämplig, men det kan ifrågasättas om 
alla regler är lämpliga på privatköp. Privatpersoner har ofta en begränsad kunskap om hur 
rättsliga regler ska tolkas, vilket kan leda till svårigheter vid tolkning och tillämpning om en 
konflikt uppstår mellan parterna. Konflikter mellan köpare och säljare kan handla om vad som 
avtalats om varans beskaffenhet, vad säljaren utlovat och vad köparen var skyldig att under-
söka. Köplagens regler är i dessa hänseenden vagt formulerade och ger inte alltid tillräcklig 
vägledning vid privatköp.  
 

Syfte 
Uppsatsen syftar till att undersöka om 1990 års köplag är för åldrad för att tillämpas på köp 
mellan privatpersoner idag. Genom att hävda att köplagen ålägger privatpersoner, främst 
köpare, för litet skydd och för stort ansvar samt att hävda att ändringar behövs inom köplagen 
för att den bättre ska reglera den idag omfattande handeln mellan privatpersoner till följd av 
bland annat Internet. 
 

Avgränsning 
För att inte frångå syftet har vi valt att begränsa oss till svensk rätt och handeln i Sverige, men 
för att ge ett bredare perspektiv kommer vi att beröra viss internationell rätt. Fokusering 
kommer att ske på köp av lös egendom mellan privatpersoner dvs. privatköp. För att illustrera 
hur köplagens regler inte är tillräckligt anpassade till dagens samhälle kommer säljarens fel-
ansvar enligt 17-19 §§ KöpL och undersökningsplikten enligt 20 § KöpL mer ingående att 
beskrivas. På grund av att köplagen fokuserar på handelsköp, dvs. köp mellan näringsidkare, 
finns det begränsad rättspraxis på området för privatköp och därför har analogier gjorts från 
den rättspraxis som finns på handelsköp.  
 

Metod 
För att uppnå syftet har vi valt att använda oss av den juridiska metoden genom att ta del av 
den primära rättskällan lagstiftning samt de sekundära rättskällorna förarbeten, rättspraxis och 

                                                 
1 Posten, http://www.posten.se/img/cmt/PDF/distanshandeln_idag_2008_080407.pdf, 2009-12-22, kl. 18.02.  
2 Synovate 2008, http://www.blocket.se/omblocket.htm?ca=8, 2009-12-15, kl. 22.57. 



       
 

doktrin. För att få en insikt i hur köplagen fungerar i dagens samhälle har vi framförallt fokus-
erat på propositionen till 1990 års köplag. Rättspraxis från Högsta domstolen har använts i 
syfte att få en förståelse och illustrera tolkningen av gällande rätt. För att nå ytterligare 
kunskap om köprätten och köplagen har vi valt att ta del av doktrin av erkända författare som 
exempelvis professor emeritus Jan Hellner. Vi har också studerat artiklar från bland annat 
Juridisk tidskrift för att få ett ytterligare djup och på så sätt kunnat följa diskussioner i ämnet. 
Paralleller till konsumentköplagen har gjort för att visa på konsumenternas minimiskydd. Med 
avsikt att belysa ämnet ur ännu ett perspektiv och beröra de mänskliga rättigheterna har även 
Europakonventionen och viss rättspraxis från Europadomstolen granskats. Annonsmarknader 
på Internet med inriktning på den svenska webbplatsen Blocket och tillhörande statistik har 
presenterats för att visa på samhällsförändringen inom handeln och dess betydelse på 
köprättens område idag. 
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1. Bakgrund 

1.1 Förhistorik 
1994 menade Jan Ramberg att det inte fanns något behov av att göra skillnad på handelsköp 
och privatköp i köplagen av den anledningen att köp av lösa saker ”för enskilt ändamål” oftast 
görs när säljaren är näringsidkare och därmed regleras redan denna typ av köp i 
konsumentköplagen.3 Idag är utgångsläget annorlunda. Allt fler privatpersoner handlar för 
enskilt bruk även av andra privatpersoner. Därför kan det vara svårt att dra den slutsatsen att 
de flesta köp som sker för eget bruk görs i en vanlig butik eller på annat vis av en 
näringsidkare. Rambergs uttalande år 1994 stämmer på så vis inte helt överens med hur 
rättsläget ser ut på köprättens område år 2009. Däremot kan det vara värt att vända på denna 
teori och fråga sig om det istället finns ett behov av att skilja på handelsköp och privatköp i 
köplagen. Distanshandelns påverkan inom handeln bör generellt sett anses vara ett 
beaktansvärt skäl till att köplagen behöver ses över.  
 

1.2 Köprättens framväxt 
För att en lagstiftning skall vara så funktionell som möjligt krävs bland annat att den stämmer 
överens med hur samhället ser ut. Handeln i ett moderniserat samhälle bör ha en köplag som 
uppfyller de krav som behövs för att kunna reglera handeln på ett effektivt sätt. En av de 
äldsta lag-stiftningarna som tillkommit genom ett samarbete mellan de nordiska länderna är 
lagen (1905:38 s. 1) om köp och byte av lös egendom.4 Efter 80 år ersattes 1905 års köplag 
utav dagens köplag som trädde i kraft den första januari 1991.  
 
Jordbruksvaror, basvaror och råvaror utgjorde den största delen av handeln när den äldre 
köplagen trätt i kraft i början av 1900-talet. Handel med industriprodukter var marginell vilket 
kom att ändras under slutet av 1900-talet när massproducerade varor och verkstadsindustrins 
produkter blev allt mer förekommande. Handeln ökade också inom området med beställnings-
köp.  
 
En av de största anledningarna till att en ny köplag behövdes var samhällsutvecklingen, 
framförallt på grund av industrialiseringen. Främst tekniskt komplicerade produkter kom att 
utgöra den centrala delen av handeln, vilket också ledde till en ökad internationalisering. 
Transportmöjligheten att frakta varor över landsgränserna var en annan betydelsefull faktor 
som också talade för att den äldre köplagen var att betrakta som föråldrad. Marknadsföringen 
fick även den en större betydelse än tidigare genom industrialiseringens framväxt, framförallt 
på grund av köp med industriprodukter. Utvecklingen av kommunikationerna har förändrats 
avsevärt från tiden då den gamla köplagen antogs intill slutet på 1900-talet. Detta är en viktig 
aspekt som kommit att genomgå en positiv förändring som effektiviserat avtalsbildningen 
mellan parterna, främst inom den internationella handeln. Samhällsutvecklingen och de för-
ändringar som förekommit inom handeln på grund av industrialiseringen var väsentliga skäl 
till att av en ny lagstiftning inom köprätten var nödvändig.5  

                                                 
3 Ramberg, Köplagen, s. 139. 
4 Prop. 1988/89:76 s. 20. 
5 Prop. 1988/89:76 s. 21-22. 
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1.3 1900-talets samhällsutveckling kontra 2000-talets 
När dagens köplag utarbetades för att ersätta 1905 års köplag var samhällsutvecklingen och 
industrialiseringen starka argument för att en ny lagstiftning inom köprätten behövdes. En 
jämförelse mellan handelns utveckling idag och den utveckling som tidigare ägt rum på grund 
av industrialiseringen kan i viss utsträckning likställas.  
 
Handeln på Internet kommer troligtvis fortsättningsvis att öka. Ett argument för detta är att 
Blocket.se (Blocket), som idag är en av de största svenska köp- och säljmarknaderna på 
Internet, är så pass omfattande att 94 % av Sveriges befolkning känner till det.6 Om 20 år i 
dagens samhälle utvecklingsmässigt skulle kunna anses motsvara 80 år under 1900-talets 
tidigare del, kan det vara dags för ännu en lagändring inom köprätten.  
 

1.4 Framtidsaspekten Internet 
Eftersom den nu gällande köplagen trädde i kraft innan Internet var så utvecklat och utbrett i 
Sverige som det är idag, fanns det ingen möjlighet för lagstiftaren att ta hänsyn till denna 
omständighet. De nya möjligheter som Internet givit upphov till genom bland annat nya köp- 
och säljmarknader har lett till en ökning av distanshandeln mellan både näringsidkare och 
privatpersoner, men framförallt mellan privatpersoner. Som köplagen ser ut idag kan den 
betraktas vara otillräckligt anpassad för att i praktiken kunna reglera detta.  
 
Lagstiftaren menade att 1990 års köplag borde efterlikna köplagen från 1905 i det avseendet 
att parterna inte skall ses som motståndare med egna specifika intressen angående köpavtalet, 
utan istället bör köpavtalet betraktas som ett gemensamt intresse.7 Lagstiftarens synsätt på hur 
parternas inställning vid ett köpavtal bör fungera i praktiken fungerar sannolikt inte i dagens 
samhälle. Den goda tanken om att parterna skall sätta det gemensamma intresset framför sitt 
eget intresse kan möjligen betraktas som en utopi. Människan har alltid satt sitt eget intresse 
framför andras. En anledning till det är att människan är en överlevare och en 
överlevnadsinstinkt kan troligtvis inte sättas i andra hand.  
 
Den ökade handeln på Internet kan leda till problem vid privatköp i de fall då privatpersoner 
saknar eller har bristfällig kunskap om vilka regler som gäller. Därmed finns ett behov av mer 
skyddande regler. En parallell kan dras till Distans- och hemförsäljningslagen (2005:59) 
(distansavtalslagen) som innehåller regler om konsumentskydd vid distansavtal. Proposi-
tionen till distansavtalslagen påminner om den ökande handeln på Internet, vilka möjligheter 
det medför men också vilka nackdelar tekniken kan innebära för konsumenter. 
Konsumenterna blir mer utsatta, eftersom de till exempel har sämre möjlighet att undersöka 
varan. Eftersom konsumenterna befinner sig i en svagare position har de ett behov av skydd 
vid sådana distansavtal.8 Samma sak gäller vid privatköp. När dessa handlar varor av privata 
säljare, exempelvis via annonsplatser på Internet, har de också sämre möjlighet att undersöka 
varan vilket placerar dem i en svagare ställning. Därmed behöver de också ett bättre skydd. 
Detta tyder på ett det finns ett behov av en förändring av köplagen. En lagändring eller en ny 
lag som bättre skulle stämma överens med dagens handelsbeteende skulle vara att föredra.  

                                                 
6 Synovate 2008, http://www.blocket.se/omblocket.htm?ca=8, 2009-12-15, kl. 22.56. 
7 Prop. 1988/89:76 s. 23. 
8 Prop. 1999/2000:89 s. 13. 
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2. Internets annonsmarknader och dess funktion 
Varför det har blivit populärt bland privatpersoner att köpa och sälja varor via Internet är 
bland annat för att det både är enkelt och billigt att annonsera på de webbplatser som erbjuder 
annonsplatser. På ett flertal webbplatser är det gratis för privatpersoner att annonsera och i de 
fall detta kostar handlar det om en mindre avgift. Eftersom Internet finns tillgängligt dygnet 
runt finns inga öppettider att rätta sig efter, vilket gör det möjligt att hitta det som efterfrågas 
när som helst och det stora utbudet gynnar den som söker efter något specifikt. Bekvämlig-
heten är en fördel av stor betydelse, till exempel för de som bor avskilt eller av andra skäl har 
svårt att färdas till en butik. Förutsättningen för att kunna handla över Internet är naturligtvis 
tillgång till en dator med Internetuppkoppling, något som idag finns i tre av fyra svenska 
hem9.  
 
Webbplatserna med köp- och säljannonser på Internet kan liknas vid en stor anslagstavla. 
Webbplatsen upplåter plats där privatpersoner och företag kan annonsera ut sina varor. 
Säljaren beskriver sin produkt i annonsen och intresserade köpare kan söka bland olika 
kategorier för att hitta det de söker. Stora webbplatser är enkla och schematiskt uppbyggda, 
med sökningssystem där det är lätt att filtrera bland alla annonser för att komma åt de mest 
relevanta. Flera av dessa webbplatser har också bevakningssystem, som innebär att en 
spekulant kan registrera sina önskemål avseende en vara och bli kontaktad när en sådan vara 
finns till salu. Företaget som driver webbplatsen har inte någon aktiv roll i köpavtalen, utan 
deras tjänst är endast att upplåta plats för annonser.  
 
En av de största köp- och säljmarknaderna på Internet i Sverige är Blocket som grundades 
1996. Webbplatsen expanderade på bara några år från att vara en skånsk prylmarknad till att 
bli rikstäckande. Blockets affärsidé är att ”…tillhandahålla den enklaste, mest effektiva och 
tryggaste annonsplatsen för Köp & Sälj i Sverige”. Tusentals nya annonser läggs in på 
Blocket varje dag. Alla annonser kontrolleras manuellt för att nå en hög kvalitet.10  
 
Alla människor som har rätt att ingå avtal får annonsera på Blocket. Enligt huvudregeln som 
finns i 9 kap. 1 § föräldrabalken är detta alla som är över 18 år. Annonsören bär hela ansvaret 
för sin annons. Blocket tar inget ansvar för de varor som annonserats i annat fall än att de inte 
publicerar annonser som inte följer Blockets egna regler om annonsering och på så sätt är att 
betraktas som otillbörliga.11 
 
Viktigt att pointera är att Blocket inte agerar vare sig köp- eller säljpart. Handeln sker istället 
genom att enskilda personer ingår köpavtal.  
 

3. Är köplagens utformning otillbörlig vid privatkö p?  

3.1 Oklar distinktion mellan handelsköp och privatköp 
Den äldre köplagen från 1905 skiljde på handelsköp och civila köp. Handelsköp var 
benämningen på köp mellan näringsidkare och alla andra köp var civila köp, som till exempel 
köp mellan privatpersoner.12 Det vi idag kallar för privatköp faller alltså under kategorin 
civila köp. 1990 års köplag gör inte uttryckligen denna skillnad, utan alla typer av köp som 

                                                 
9 Post och telestyrelsen, http://www.pts.se/sv/Internet/, 2009-12-07, kl. 17.10. 
10 Blocket, http://www2.blocket.se/marknadsforing/marketing_radannonser.html?ca=7, 2009-12-22, kl. 15.05. 
11 Blocket, http://www.blocket.se/regler.htm?ca=8, 2009-11-27, kl. 18.23. 
12 Håstad, Köprätt och annan kontraktsrätt, s. 30. 
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regleras i köplagen har samma språkliga utformning. Många regler är därför vagt formulerade 
för att kunna tillämpas på alla handelssituationer oberoende av vilka som är avtalsparter. 
Lagen är strängare när köparen är näringsidkare än när köparen är privatperson.13 Tanken med 
att det ska ställas högre krav på näringsidkare än på privatpersoner är god, men problemet är 
att det är svårt att avgöra när och hur denna skillnad på krav ska göras när detta inte framgår 
klart och tydligt i lagen. 
 
Köplagen gör alltså ingen klar skillnad på handelsköp och privatköp, men däremot görs ett 
tydligt undantag för konsumentköp enlig 4 § KöpL. Konsumenter skyddas speciellt genom 
konsumentköplagen. Köprätten i Sverige har alltså bara för avsikt att ge bättre skydd till 
enskilda när dessa handlar av näringsidkare. Detta visar den allmänna uppfattningen om att 
köparen är den svagare parten främst när säljaren har vana i branschen. Samtidigt kan likväl 
en köpare vara den svagare parten i ett sådant avtalsförhållande där säljaren också är en 
privatperson. Därmed borde även köplagen garantera köpare någon form av skydd, eftersom 
enskilda människor trots allt kan agera som parter i både köplagen och konsumentköplagen. 
 

3.2 Problematik med köplagens inriktning: köp mellan näringsidkare 
Köplagen är utformad efter den internationella köplagen och denna internationella lagstiftning 
reglerar inte köp mellan privatpersoner. Köplagen har därmed en naturlig inriktning på 
handelsköp. Denna fokus framgår också av propositionen till konsumentköplagen som 
meddelar att köplagen i första hand riktar sig till köp mellan näringsidkare, men att den även 
behandlar andra köp. Det kan påstås att köplagen är skriven för personer som ofta kommer i 
kontakt med köprättsliga frågor.14 Verkligheten visar dock att det genomförs enormt många 
köpavtal mellan personer som sällan är i kontakt med de köprättsliga reglerna i och med den 
ökande handeln mellan privatpersoner främst till följd av annonsmarknader på Internet. Som 
tidigare nämnt har det visats att omkring 90 % av distanshandeln mellan privatpersoner i 
Sverige sker just på detta sätt.15 Konsekvensen blir att köplagens regler är utformade på ett 
sätt som inte passar dessa privatköp och i synnerhet är illa lämpade för de privatpersoner som 
ska läsa och tolka dem. Lagen kräver att dess användare är bekanta med juridikens normer, 
något som gemene man sällan är.  
 
1990 års köplag gör heller ingen skillnad på genusköp (köp av mängdvaror) och specieköp 
(köp av bestämd vara). På grund av att lagen främst fokuserar på handelsköp och att dessa för 
det mesta är köp av mängdvaror kan lagen därför anses rikta in sig särskilt på näringsidkares 
genusköp.16 Trots detta regleras också motsatsen – privatpersoners specieköp – av samma lag. 
Detta kan betraktas som ologiskt därför att lagen då reglerar sådana typer av fall som på flera 
vis inte liknar varandra. Detta ställer krav på att lagtexten måste fungera bra på fall av alla 
dess slag, vilket inte är helt enkelt.  
 
Lagen ska alltså kunna hantera ett stort antal varierande situationer. Handelsköp och privat-
köp skiljer sig avsevärt från varandra och har i regel helt olika syften. En person som köper 
något för sitt privata bruk kanske har för avsikt att tillfredställa sina vardagliga behov med 
hushållsvaror eller skaffa sig något för en längre tid som exempelvis en bil. Näringsidkare 
behöver snarare sådant som har med deras produktion eller försäljning att göra. De kan till 
exempel köpa maskiner eller större mängder produkter som de senare ska sälja vidare. Dessa 
                                                 
13 Håstad, Köprätt och annan kontraktsrätt, s. 32. 
14 Prop. 1989/90:89 s. 24. 
15 Posten, http://www.posten.se/img/cmt/PDF/distanshandeln_idag_2008_080407.pdf, 2009-12-22, kl. 18.02.  
16 Festskrift till Gotthard Calissendorff s. 259-284. 
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två typer av köpare har alltså olika behov och därmed varierar också deras krav på varor och 
vad köpavtal ska innehålla. Eftersom alla sådana varierande anspråk ska passas in i den 
rättsliga regleringen krävs många regler för att täcka varje specifik situation. I nuläget finns 
dock ett begränsat utbud av sådana regler, eftersom köplagen reglerar alla dessa situationer. 
Dess regler är därför generella och nyanserade och det i sin tur leder till att rättstillämpningen 
blir svårare att förutse, vilket riskerar att hamna i kläm med kravet på rättvisa i varje enskilt 
fall. Är det svårt att förutse vilket utfall en regel kommer att få ett specifikt mål kan det verka 
orättvist när målet bedöms annorlunda än ett annat till synes likadant fall.  
 

4. Köplagens tillämpningsområde 

4.1 Köplagen reglerar köpavtal om lös egendom 
Köplagen är den lagstiftning som reglerar köp av lös egendom mellan privatpersoner. Genom 
ett motsatsslut bestäms att lös egendom är sådant som inte är fast egendom, vilket regleras i 
första och andra kapitlet i jordabalken. Vid köp av lös egendom där ett köpavtal föreligger är 
köplagen tillämplig enligt 1 § KöpL. Ett köp karaktäriseras av en överlåtelse av egendom mot 
betalning i pengar och därigenom överförs äganderätten till varan från säljaren till köparen. 

Det finns inga formkrav på köpavtal för att de ska bli giltiga enligt svensk rätt. Istället gäller 
avtalsrättens centrala princip om konsensualavtal, dvs. att parterna är bundna av avtalet när de 
båda är överens om detta.17 
 
I ett läge där både säljare och köpare utgörs av privatpersoner kan det hända att bristfällig 
juridisk kunskap leder till ett ovetande om att det faktiskt är ett köpavtal de ingår. Att 
privatpersoner skulle ha kännedom om att det är avtalsrättens princip om konsensualavtal som 
gäller beträffande avtalet de utformar är mindre sannolikt. Om en tvist skulle uppstå vid hand-
el mellan privatpersoner kan chansen vara liten att båda parter är eniga om vad som skrevs i 
avtalet som de utformat. Det är inte heller säkert att det finns ett tillgängligt avtal. Detta kan 
medföra en risk som innebär att ord kommer stå mot ord. Att dessa parter skulle vara överens 
i ett avtal utifrån en princip som de troligtvis inte har kännedom om är förmodligen inte det 
bästa utgångsläget för att ingå ett avtal. Det kan vara så att parternas köp- och säljglädje tar 
över och noggrannhet beträffande avtalet försummas. 
 

4.2 Privatköp regleras i köplagen 
Köplagen gäller inte enligt 4 § när konsumentköplagen är tillämplig och konsumentköplagen 
är enligt 1 § 1 st. KKL endast tillämplig när en näringsidkare säljer lös egendom till en 
konsument. Med näringsidkare menas ”en fysisk eller juridisk person som handlar för 
ändamål som har samband med den egna näringsverksamheten” enligt 1 § 4 st. KKL. En 
konsument definieras som ”en fysisk person som handlar huvudsakligen för ändamål som 
faller utanför näringsverksamhet” enligt 1 § 4 st. KKL. Utav detta framgår att köp som sker 
mellan privatpersoner inte faller under konsumentköplagen, istället är köplagen tillämplig.  
 

4.3 Köpavtalet och Internets annonsmarknader 
Påpekas bör att det finns näringsidkare, som i sin verksamhet förmedlar varor mellan köpare 
och säljare. I de fall ett sådant företag förmedlar köpet mellan två privatpersoner är det 

                                                 
17 Ramberg, Köplagen, s. 157. 
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konsumentköplagen som är tillämplig enligt 1 § 2 st. KKL. Denna regel används inte när före-
tagets uppgift endast är att förena köpare och säljare utan att i övrigt medverka vid köpet.18 
Eftersom webbplatser med annonsförmedling endast erbjuder annonsplatser och inte agerar 
förmedlare vid köpen kan tillämpning av konsumentköplagen uteslutas i dessa fall.  
 

4.4 Problemen med ett brett tillämpningsområde 
Eftersom endast konsumentköp undantas från köplagens tillämpningsområde är köplagen 
tillämplig på köp mellan näringsidkare för deras verksamhet, köp mellan enskilda privat-
personer och köp där säljaren är privatperson och köparen är näringsidkare. På grund av detta 
är köplagen på många områden vagt formulerad för att göra det möjligt att tillämpa den olika 
beroende på vilka som är avtalsparter.19  
 
Köplagens vaga formulering och generella tillämpningsområde kan vara till nackdel för 
privatpersoner i egenskap av framförallt köpare men även för säljare. Det kan anses orimligt 
att ställa samma juridiska kunskapskrav på enskilda privatpersoner som på näringsidkare som 
är mer inlärda och handlar i en mycket större omfattning. Vaga formuleringar kan också för-
svåra för privatpersoner att tolka lagen. Ytterligare svårigheter kan uppstå när parterna vid ett 
köpavtal innehar olika kunskaper om köplagens regler. Endast för att den ena parten på så vis 
har en mer fördelaktig position ska den andre inte behöva påverkas negativt. En kunskaps-
skillnad utgör en slags orättvisa som leder till frågan om det är rimligt att en av parterna ska få 
möjligheten att dra fördel av att denne har bättre kunskaper. 
 

5. Avtalsfriheten kan medföra svagare skydd 

5.1 Köplagens regler kan avtalas bort 
Köplagens regler gäller inte enligt 3 § KöpL när annat föreskrivs i avtalet eller när det före-
ligger en utvecklad praxis mellan parterna. Inte heller när det existerar något handelsbruk eller 
annan sedvänja som parterna är bundna av. Av detta framgår att köplagen är dispositiv och 
parterna i ett köpavtal kan utforma avtalet som de vill. Det är på så vis möjligt för parterna att 
avtala bort regler som de inte vill ska gälla, vilket innebär att köplagens regler inte garanterar 
något skydd för parter som ingår köpavtal. 
 

5.1.1 Avtalets utformning och dess betydelse  
Köplagens regler är inte tillämpliga om annat följer av avtalet. Reglerna får betydelse när det i 
något hänseende inte finns några stadganden i parternas avtal, i de fallen fyller köplagen i. 
Eftersom köplagen inte ger köpare något extra skydd är det viktigt att avtalet innehåller regler 
som skyddar köparen.  
 
Avtalet har en central betydelse vid ett köp och bör utformas på ett sätt som klargör hur köpet 
ska gå till och som beaktar alla eventuella konsekvenser som kan uppstå i efterhand. Vid 
privatköp kan parterna sakna vana av köpavtal och riskerar därför att förbise avtalets viktiga 
betydelse. Parterna bör bland annat tänka på vad som ska köpas respektive säljas, när och hur 
köpet ska ske, om det ska finnas någon rätt att kräva att motparten fullgör sin plikt, om 
parterna vid behov ska kunna frångå avtalet och om det ska finnas rätt till ersättning om mot-
                                                 
18 Prop. 1989/90:89 s. 61. 
19 Prop. 1989/90:89 s. 23. 
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parten inte fullgör sina förpliktelser. Detta är inte självklara inslag i alla köpavtal. Säljaren 
kan vara glad över att äntligen bli av med till exempel sin gamla bil och köparen är glad över 
att han hann först till kvarn. Det är ofta när ett problem eller en tvist uppstår som funderingar 
kan uppkomma om vad lagen säger. Att det inte finns några formkrav på avtal enligt svensk 
lag kan leda till problem vid köpavtal mellan privatpersoner. 
 
Utifrån detta perspektiv betyder det att färdiga kontraktsmallar kan innebära både fördelar och 
nackdelar. Blocket erbjuder sådana köpekontrakt, som det bara är att skriva ut och fylla i.20 
Det positiva med färdiga kontrakt är att ovana avtalsparter kan använda kontraktet som en 
mall för att köpet ska gå rätt till och för att få ett bevis på avtalet. Samtidigt finns en risk med 
att blint följa en sådan modell. Dessa kontrakt tar sällan upp alla förhållanden som kan 
komma ifråga vid ett köpavtal. Ofta finns endast fält där säljarens och köparens person-
uppgifter ska fyllas i, där information om varan ska beskrivas och där köpeskillingen ska 
fastställas. På så sätt riskerar man att gå miste om vissa överenskommelser, till exempel 
angående problem som kan uppstå i efterhand.  
 
Något som är viktigt och bör eftersträvas är att riskfördelningen mellan köpare och säljare i 
ett köpavtal är proportionellt. Kraven på de båda parterna bör vara så lika som möjligt för att 
undvika en ojämn ansvarsfördelning som innebär att den ena parten åläggs orimliga krav i 
förhållande till den andra parten. Med avseende på att avtalsfriheten kan utnyttjas till 
motpartens nackdel finns en risk för att parterna inte blir väl jämställda. Parternas plikter bör 
vara lika och för att uppnå en balans dem emellan, borde köparen skyddas från säljarens 
möjlighet till illojal användning av avtalsfriheten.  
 

5.1.2 Handelsbruk och sedvänja ger ringa vägledning vid privatköp 
Med handelsbruk och sedvänja åsyftas sådant som utvecklats inom området för avtalstypen 
och som regelbundet efterföljs av personer i likartade situationer.21 För att kunna följa ett 
handelsbruk eller en sedvänja krävs att parterna har kännedom om vilka principer som 
existerar. Det kan vara osäkert vad som ska gälla mellan två parter om det inte finns någon 
sådan klar tradition. Handelsbruk gäller framförallt för företag inom vissa branscher och har 
därmed mindre betydelse vid köp mellan privatpersoner. Handelsbruk och sedvänja har dock 
bara företräde framför lagen om de anses bindande mellan parterna. Det är upp till rätts-
tillämpningen att göra närmare bedömningar och bestämma om ett handelsbruk eller en 
sedvänja ska tillämpas eller inte.22 Om en konflikt uppstått vid ett privatköp kan det därmed 
vara svårt att få vägledning och att nå en klarhet i när dessa principer ska användas, eftersom 
sådana köp sällan behandlats i Högsta domstolen och därmed inte givit upphov till någon 
omfångsrik rättspraxis.  
 

5.1.3 Hjälpande partsbruk finns sällan vid privatköp 
Partsbruk är det beteende som parterna följer i sitt enskilda avtalsförhållande. Om parterna har 
följt en viss standard i tidigare avtal dem emellan kan denna standard automatiskt gälla i 
senare avtal, trots att det inte uttalats ordagrant. Detta exemplifieras i fallet NJA 1948 s. 620 
som gällde en tvist om storleken av ersättning för ett sågningsarbete. Vid bedömningen lade 
HD stor vikt vid att den som utfört arbetet borde ha insett att den andra parten hade utgått från 

                                                 
20 Blocket, http://www.blocket.se/security/mallar.htm?ca=7, 2009-12-22, kl. 16.36.  
21 Hellner och Ramberg, Speciell avtalsrätt I. Köprätt, s. 35.  
22 Prop. 1988/89:76 s. 66.  



 

   8
      
 

att ersättningen skulle grundas på det som tidigare varit tillämpat mellan parterna. Gränsen 
mellan vad som senare ska gälla automatiskt och inte kan vara svår att förutse för parterna och 
kan därmed göra dem osäkra inför vad som ska gälla och vad de kan förvänta sig vid ett 
ytterligare avtal. Påpekas bör att det förmodligen är vanligt att enskilda personer som handlar 
med varandra via köp- och säljmarknader på Internet aldrig tidigare vare sig träffats eller 
ingått avtal med varandra. I dessa fall finns inget partsbruk att ta hänsyn till. 
 

5.2 Avtalsfrihetens inskränkning 
Ett grundläggande villkor är att avtal måste vara skäliga. Med andra ord innebär faktumet att 
lagen är dispositiv, inte att det råder obegränsad avtalsfrihet. I enskilda fall kan orimliga 
klausuler i avtal genom jämkning enligt 36 § AvtL undantas eller ändras. Detta är ett 
alternativ om villkor i avtalet missgynnar den ena parten.23 
 

5.3 Alternativet tvingande regler  
Konsumentskyddslagstiftningen visar att tvingande regler ger ett effektivt skydd. På 1960-
talet uppmärksammades att näringsidkare allt oftare använde sig av standardavtal med 
konsekvensen att flera partier i köplagen avtalades bort till köparens nackdel. Det fanns en 
förståelse för behovet av ett utökat skydd för konsumenter, vilket senare blev en fråga som 
diskuterades.24 Syftet med konsumentköplagen är att stärka konsumenternas rätt vid köp och 
deras ställning på marknaden.25 Till konsumenternas fördel är reglerna i lagen tvingande 
enligt 3 § KKL. När ett avtal mellan en konsument och en näringsidkare är oförmånligt för 
konsumenten gäller därmed konsumentköplagens regler framför avtalet. De befogenheter och 
förmåner konsumentköplagen ger konsumenten får inte avtalas bort. Lagen ger på så vis ett 
minimiskydd till konsumenten.26 Det är precis ett sådant slags grundskydd, vilket det finns ett 
behov av vid privatköp, som skulle kunna införas i köplagen.  
 
Problemet med förslaget om att införa tvingande regler i köplagen är att lagen präglas av 
avtalsfrihetens princip. Eftersom säljaren ändå kan utnyttja sin avtalsfrihet skulle de tvingande 
reglerna kunna bli obetydliga. Alternativet kan i sådana fall vara att helt och hållet slopa 
avtalsfriheten, något som troligtvis skulle medföra ett ännu sämre utgångsläge för båda parter. 
Att behålla avtalsfriheten vore mer gynnsamt för parterna, eftersom de fortfarande skulle ha 
möjligheten att själva bestämma avtalets innehåll och utformning. Det kan inte vara befogat 
att missgynna de som kan och vill formulera sitt avtal endast utifrån egna önskemål.  
 

6. Flera krav för att kunna åberopa fel för privata köpare 

6.1 Fel i varan 
Varans egenskaper och skick är i högsta grad väsentligt vid köp och därför är det viktigt att 
klargöra vad köparen kan kräva i fråga om varans kvalitet. 
 
Eftersom köplagen är dispositiv gäller i första hand det som parterna avtalat om vid köpet. 
Det visar vikten av ett bra avtal för att i möjligaste mån undvika senare konflikter. Därmed 

                                                 
23 Prop. 1988/89:76 s. 66. 
24 Ramberg och Herre, Allmän köprätt, s. 27. 
25 Prop. 1989/90:89 s. 21. 
26 Prop. 1989/90:89 s. 66. 
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har både köparen och säljaren ansvaret att göra avtalet så klart och tydligt att inga 
missförstånd kan uppstå. Skriftliga avtal är därför att föredra, eftersom de ger mer belägg vid 
en eventuell tvist än vad muntliga överenskommelser gör. Samtidigt är det förmodligen 
vanligt att parterna vid privata köpavtal helt och hållet förhandlar och genomför köpet 
muntligen. Risken med muntliga avtal är att det blir svårt att hävda vad som sagts om en tvist 
skulle uppstå. Frågan är om det verkligen kan anses rimligt att lägga ett sådant ansvar på 
privatpersoner som ingår avtal med varandra. Dels kan det vara svårt att begripa vad parterna 
avtalat om varans kvalitet och dels vad som kan krävas av varan enligt lag.  
 
Om det inte framgår i avtalet vad som kan krävas av varan, finns regler om varans egenskaper 
i 17 § KöpL och detta kan användas som vägledning vid bedömningen om varan är att 
betraktas som felaktig eller inte. Regeln innehåller flera rekvisit som ska uppfyllas för att 
varan ska anses vara behäftad med fel.  
 
Vad som menas med fel är att varans kvalitet inte överensstämmer med det köparen begärt. Är 
det istället kvantiteten som är för liten finns en brist i varan. De fel som köplagen främst 
reglerar är faktiska fel som gäller varans fysiska skick.27    
 

6.1.1 Fel enligt avtalet 
Säljarens viktigaste förpliktelse är att avlämna en vara som stämmer överens med avtalet. 
Med stöd av 17 § 1 st. KöpL ska varans art, kvalitet, förpackning och övriga egenskaper 
överensstämma med det som parterna kommit överens om. Enligt regeln ska en bedömning 
om eventuell felaktighet i varan först bedömas av det som avtalats mellan parterna. Är inte 
varan sådan som avtalet föreskriver är den felaktig. Avtalsinnehållet är inte bara det som 
uttryckligen står skrivet i avtalet, utan omfattas även av omständigheterna vid köpet.28 Vid en 
faktisk tvist är det just detta, att klargöra avtalets innehåll, som inte alltid är så enkelt. Köp-
avtal mellan näringsidkare är med säkerhet oftast så tydliga och välgjorda att problem sällan 
uppstår, eftersom avtalsslutande är en del av en näringsidkares arbete och att de därför har 
tillräckliga kunskaper och erfarenheter. Detta är inte alltid fallet vid privatköp. Problem kan 
då uppstå i fråga om vad som kan anses uppgjort mellan parterna och vilka av om-
ständigheterna i samband med köpet som utgör en del av avtalet. Om parterna sluter muntliga 
avtal blir bevisningen begränsad, vilket resulterar i att ord kommer stå mot ord. Vid köp via 
annonsplatser på Internet sker i allmänhet förhandlingarna inför köpet och själva avtalsslutet 
genom e-post eller per telefon, vilket kan innebära både fördelar och nackdelar. Sparade 
meddelanden eller ett skrivet avtal underlättar visserligen vid en bedömning av avtalets 
innehåll, men svårigheterna med att fastställa vilka omständigheter som har betydelse för 
avtalet kommer fortfarande att kvarstå.    
 

6.1.2 Utfyllande regler när avtalet inte vägleder 
I de fall avtalet inte ger tillräcklig anvisning om varans beskaffenhet finns regler i 17 § 2 st. 
KöpL som kan användas för att fylla ut det som saknas. Dess regler är inte uttömmande utan 
innehåller viktiga principer, vilka kan användas som utgångspunkter i en bedömning. 
Reglerna i 17 § 2 st. 1-2 p. KöpL avser endast ändamålsfel i varan dvs. varan ska ha de 
egenskaper som gör den lämplig för normal användning av den typen av vara.29  

                                                 
27 Håstad, Köprätt och annan kontraktsrätt, s. 72.  
28 Prop. 1988/89:76 s. 84. 
29 Ramberg, Köplagen, s. 253. 
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Om inget annat följer av avtalet ska varan enligt 17 § 2 st. 1 p. ”vara ägnad för det ändamål 
för vilket varor av samma slag i allmänhet används”. En köpare kan alltså åberopa fel i varan 
om den inte kan användas till det den är avsedd för.30 Varan ska med andra ord vara 
marknadsmässig. I fall där det rör sig om annat än standardvaror, som exempelvis begagnade 
varor, finns sällan annat än parternas avtal att grunda varans beskaffenhet på. I sådana fall står 
den enskilda situationen i centrum för bedömningen. Köparen kan ha yttrat att varan ska upp-
fylla ett visst ändamål och om säljaren måste inse detta mål bör varan ha de egenskaper som 
då krävs. Emellertid krävs en överensstämmande viljeförklaring för att ett avtal innehållande 
dessa krav ska komma till stånd.31 Köparens ändamålskrav är alltså inget som säljaren är 
bunden av. Även om säljaren har insett att köparen haft ett visst syfte med varan måste alltså 
parterna uttryckligen ha kommit överens. Vad avtalet säger om varans skick är det som gäller. 
Köparen måste därför se till att hans anspråk finns med i avtalet, annars finns ingen möjlighet 
att åberopa fel om varan inte överensstämmer med anspråken. Detta krav på köparen kan 
upplevas stort för privatpersoner som kanske inte alltid är medvetna om alla krav som ställs 
på dem.  
 
Enligt 17 § 2 st. 2 p. KöpL ska varan ”vara ägnad för det särskilda ändamål för vilket varan 
var avsedd att användas, om säljaren vid köpet måste ha insett detta särskilda ändamål och 
köparen har haft rimlig anledning att förlita sig på säljarens sakkunskap och bedömning”. 
Varan ska även motsvara köparens specifika önskningar. Säljaren måste då ha insett att 
köparens avsikt var att använda varan till något annat än det liknande varor normalt används 
till. Med ”måste ha insett” innebär att säljaren inte haft någon rimlig anledning att missa 
köparens avsikt.32 En bedömning av vad säljaren måste ha insett grundas på de subjektiva 
omständigheterna mellan parterna vid avtalet och en sådan kan givetvis bli osäker. Här är 
säljaren i sämst position för det är han som har plikten att undanröja sådan osäkerhet, på vill-
kor att köparen haft rimligt skäl att lita på säljarens sakkunskap.33 Vid privatköp är det inte 
säkert att varken köparen eller säljaren har goda sakkunskaper och därför kan det anses 
lämpligt att just säljaren bär ansvaret för att avtalet ska bli så tydligt att ingen osäkerhet kan 
uppstå. Det är trots allt rimligt för köparen att lita på säljaren, eftersom säljaren som ägare av 
varan troligtvis vet mer om den.  
 
Om köparen inte litat på eller haft rimligt skäl att inte lita på säljarens sakkunskap, får 
köparen själv bära risken om varan brister i sin ändamålsenlighet34. Det kan på så vis vara till 
nackdel för köparen att ha bättre sakkunskaper än säljaren, eftersom han då inte får åberopa 
något ansvar hos säljaren om han inte litat på säljaren och varan inte uppfyller hans 
individuella önskningar.  
 
Regeln i 17 § 2 st. 2 p. har sin motsvarighet i 16 § 2 st. KKL. En olikhet är att en vara som 
inte är ägnad åt det speciella ändamål konsumenten avsett, är felaktig enbart om säljaren vid 
köpet måste ha insett detta ändamål. Till skillnad från köplagen krävs inte att konsumenten 
också haft en rimlig anledning att lita på säljarens kunskaper.  
 
Varan ska också i enlighet med 17 § 2 st. 3 p. KöpL ”ha egenskaper som säljaren har hänvisat 
till genom att lägga fram prov eller modell”. Regeln gäller endast de egenskaper som provet 
visar. Andra egenskaper som varan kan ha, men som inte provet visar bör säljaren upplysa 

                                                 
30 Prop. 1988/89:76 s. 85. 
31 Hellner, och Ramberg, Speciell avtalsrätt I. Köprätt, s. 58-59. 
32 Prop. 1988/89:76 s. 85-86. 
33 Hellner och Ramberg, Speciell avtalsrätt I. Köprätt, s. 59-60. 
34 Prop. 1988/89:76 s. 85-86. 
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om. Regeln gäller bara säljarens prov och inte om köparen visat fram ett prov.35 Köparen 
vinner alltså inget genom att på eget initiativ undersöka liknande varor och sedan hänvisa till 
en sådan undersökning.  
 
Det finns ett krav på att köparen måste kontrollera att varan har de egenskaper som förväntas, 
annars går möjligheten att åberopa fel förlorad. I NJA 1960 s. 466 visade säljaren före köpet 
ett prov av tyg till klädsel för biografstolar. Efter köpet kom det fram att tyget inte var till-
räckligt kraftigt för ändamålet, men varan ansågs inte felaktig. Dels stämde den överens med 
provet och dessutom ansågs det att köparen inte haft någon giltig anledning att låta bli att 
undersöka om tyget var tillräckligt kraftigt. Att köparen måste kontrollera att varan har de 
begärda egenskaperna är möjligen inte speciellt känt för allmänheten och därför kan även 
detta tänkas vara ett högt ansvar på köpare vid privatköp.  
 
Till sist ska varan enligt 17 § 2 st. 4 p. ”vara förpackad på vanligt eller annars försvarligt sätt, 
om förpackning behövs för att bevara eller skydda varan”. Denna regel kan köparen endast 
åberopa om förpackningen varit så dålig att varan skadats.36 Regeln är troligtvis viktigast vid 
handelsköp där varan ska säljas vidare. 
 
Vem som har bevisbördan i tvister angående varans beskaffenhet kan vara svårt att avgöra. 
Det generella antagandet att köparen som kärande har bevisbördan kan inte gälla, eftersom det 
varierar om det är köparen eller säljaren som inlett processen. Det går inte heller att utgå från 
att den part som gör ett påstående har bevisbördan, eftersom båda parterna gör ett påstående. 
Vid en tvist menar köparen att varan är felaktig medan säljaren hävdar att varan är avtalsenlig. 
Har köparen undersökt varan kan en sådan omständighet användas för att avgöra tvisten, men 
detta fungerar inte vid distansköp när köparen inte kunnat göra någon undersökning av varan. 
En generell utgångspunkt är därför att köparen ska visa ursprungliga fel i varan när han tagit 
emot varan och bär risken för den.37 Allmänt gäller alltså att köparen har bevisbördan när 
köpet sker på distans, vilket är naturligt i samband med att denne åberopar fel i varan. 
Samtidigt kan det tyckas lite märkligt att köparen ska åläggas en sådan börda just på grund av 
att han kanske inte haft möjlighet att undersöka varan.  
 

6.1.3 När varan konstaterats felaktig  
Varan är enligt 17 § 3 st. KöpL. felaktig ”om den avviker från vad som föreskrivs i första eller 
andra stycket”. Detta är en förutsättning för att koppla till reglerna om påföljd.38 När varan an-
ses felaktig och säljaren åläggs ett felansvar har köparen enligt 30 § KöpL chansen att åberopa 
ett antal påföljder. Köparen har möjlighet att kräva avhjälpande, omleverans, prisavdrag, häva 
köpet, kräva skadestånd eller hålla inne med betalningen. Vilken eller vilka påföljder som blir 
aktuella i det specifika fallet beror på omständigheterna, såsom köparens intresse av en helt 
avtalsenlig vara och säljarens möjligheter att kompensera köparen. Vid privatköp är detta inte 
alltid enkelt. Varorna finns oftast bara i ett exemplar och köpare har sällan möjligheter till 
omleverans. När en privatperson annonserar ut sin cykel exempelvis på Blocket är det just 
den cykeln som finns till förfogande och är till salu. Säljaren har då inte fler cyklar att erbjuda 
köparen i händelse av att cykeln inte varit avtalsenlig vid köpet. Resultatet av detta blir att 
köparen kanske får nöja sig med en sämre vara än han tänkt sig, om han istället får den till ett 
lägre pris.  

                                                 
35 Prop. 1988/89:76 s. 86. 
36 Prop. 1988/89:76 s. 84.   
37 Ramberg, Köplagen, s. 115-116.  
38 Prop. 1988/89:76 s. 87.   
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6.2 Garantier  
Säljare kan frivilligt lämna garantier på varor de säljer och åtar sig på så sätt ansvar för att 
varorna under en viss tid ska fungera och behålla sitt skick. Så länge inget annat följer av en 
garanti måste köparen för att behålla rätten att åberopa fel enligt 32 § 2 st. KöpL reklamera 
varan inom loppet av två år. Köparen måste också vara uppmärksam på sina rättigheter enligt 
den utlovade garantin och vad som annars kan krävas inom reklamationstiden. Eftersom 
köplagen är dispositiv kan den tvååriga reklamationstiden genom avtal förkortas till en period 
som istället stämmer överens med garantitiden. Rätten att reklamera en vara inom två år ger 
inget garanterat skydd för köpare. Vid konsumentköp kan reklamationstiden däremot inte av-
talas bort, eftersom konsumentköplagens regler är tvingande. Preskriptionstiden för reklama-
tion i konsumentköplagen är dessutom tre år till skillnad från köplagens två år.  
 

6.3 Säljarens ansvar för uppgifter om varan 
18 § KöpL om säljarens marknadsföringsansvar kompletterar 17 § KöpL för att reglerna om 
fel också ska tillämpas i de fall när köparen litat på oriktiga uppgifter. Så långt verkar regelns 
syfte vara att skydda köpare. Enligt första stycket är varan felaktig om den inte stämmer över-
ens med de uppgifter säljaren har givit i marknadsföringen eller på annat sätt, om uppgifterna 
har inverkat på köpet. Det räcker med att köparen antagligen har påverkats av uppgifterna vid 
köpet. För att en uppgift från säljaren ska anses tillräckligt betydande måste den vara nog 
konkret. Säljaren kan därmed inte bli ansvarig för fel om uppgifterna är ”allmänt hållna” eller 
”av säljfrämjande natur”.39 Det här kan innebära en nackdel för köparen som då måste inse 
var gränsen går mellan allmänna och betydelsefulla uppgifter. Information som säljare lämnar 
i en annons eller vid senare förhandlingar kan vara en blandning av viktiga uppgifter och sälj-
snack som ska få köparen intresserad av varan. Trots att köparen endast behöver bevisa att 
uppgifterna antagligen påverkat honom kan det ändå vara svårt att bevisa att säljarens upp-
gifter var tillräckligt konkreta.  
 
Varan är felaktig även om inget vållande eller avsikt om vilseledande framkommer från säl-
jarens sida och om säljaren varken visste eller borde ha vetat att uppgifterna var oriktiga. Det 
har heller ingen betydelse om uppgifterna är riktiga eller oriktiga, är de vilseledande är varan 
felaktig ändå.40 Har köparen förvillats av uppgifterna om varan kan säljaren bli ansvarig för 
fel, men fortfarande gäller de ovan visade kraven på att köparen kan bevisa att uppgifterna 
påverkat köpet och att uppgifterna måste ha varit nog konkreta.  
 
Privata säljare kan marknadsföra sina varor via annonser, till exempel på annonsmarknader på 
Internet. Vanligt är att säljaren lägger upp bilder på varan, för att ge kompletterande informa-
tion till potentiella köpare. Bilderna är givetvis valda för att locka till köp och det förekommer 
att varan är i bättre skick på bilden än i realiteten, vilket är missvisande. En några år gammal 
bild på en häst i tävlingskondition är vilseledande om hästen vid försäljningstillfället inte 
tränas på samma nivå och inte är i det skick som annonsbilden visade. Något annat som dess-
utom förekommer på annonsmarknader är bilder tagna direkt ur exempelvis Ikeas katalog. En 
sådan bild är missvisande, eftersom en begagnad möbel troligtvis inte ser exakt ut som en 
fabriksny. Frågan är om sådana bilder kan jämföras med andra faktiska uppgifter från säljaren 
eller om de räknas till den marknadsföring som ska underlätta försäljningen av varan.  
 

                                                 
39 Prop. 1988/89:76 s. 88. 
40 Håstad, Köprätt och annan kontraktsrätt, s. 81. 
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18 § 3 st. KöpL anger att säljaren inte kan bli ansvarig för fel i varan om säljaren tydligt och i 
tid kan rätta till uppgifterna. Det kan i så fall diskuteras om säljaren helt och hållet kan 
komma ifrån sitt marknadsföringsansvar genom att ändra angivna uppgifter i efterhand. Efter-
som köplagen är dispositiv kan säljaren dessutom avtala bort marknadsföringsansvaret med 
hjälp av 3 § KöpL. Köparen kan på så vis förlora sitt stöd i 18 § KöpL, vilket i sådana fall går 
emot dess syfte att skydda köpare.  
 
Jan Hellner och Jan Ramberg anser dock att det inte är möjligt för säljaren att friskriva sig 
från marknadsföringsansvaret.41 Torgny Håstad går emot deras åsikter och menar att detta kan 
vara möjligt om friskrivningen görs tillräckligt tydligt.42 Det råder alltså tvivelaktigheter om 
detta överhuvudtaget ska få göras, men det förhåller sig ändå så att det är teoretiskt möjligt i 
dagsläget. Därmed föreligger en risk som kan bli en nackdel för köpare. Konsumentskyddet 
och dess tvingande regler garanterar konsumenter skydd i detta hänseende, på grund av att 
marknadsföringsansvaret enligt 19 § KKL inte kan avtalas bort. 
 

6.4 Befintligt skick 
Vid avtal mellan privatpersoner och vid försäljning av begagnade varor vill säljaren ofta 
komma ifrån ansvaret för varans egenskaper. I dessa fall används ofta regeln att varan säljs i 
befintligt skick. Detta förbehåll regleras i 19 § KöpL. Enligt 19 § 1 st. 1 p. KöpL ska varan 
ändå anses felaktig, trots förbehåll om befintligt skick eller liknande, om varan avviker från 
de uppgifter om varans egenskaper som säljaren lämnat före köpet och dessa haft inverkan på 
köpet. Säljaren har dock rätt att slippa ifrån felansvaret om han före köpet tydligt avsäger sig 
ansvar för uppgifternas riktighet.43 Detta visas i fallet NJA 1964 s. 239 där säljaren av en bil 
uppgav i annonsen att bilen gått 7 800 mil, men påpekade innan köpet att han inte kunde 
garantera att körsträckan stämde. När det inte kunde visas att köparen blivit vilseledd av 
säljaren ogillades yrkandena om prisavdrag och skadestånd. Det verkar ologiskt att säljaren 
först ska få uppge en sak och sedan reservera sig för om den givna informationen verkligen är 
korrekt. En sådan möjlighet riskerar att missbrukas illojalt av säljaren. Det öppnar upp för att 
säljaren kan marknadsföra varan som om den vore bättre än den verkligen är. Regeln som gör 
det möjligt att säljare kan bli ansvariga även för fel i varor som sålts i befintligt skick kan på 
så sätt förlora värde, eftersom säljaren genom en skenmanöver kan ta ifrån köparen sin rätt att 
åberopa fel. 
 
Eftersom privatköp ofta avser begagnade varor finns det skäl för mildare skyldigheter för en 
säljare vid privata köpavtal. Anledningen är att varan vanligtvis säljs i befintligt skick, vilket 
minskar kraven på varan. En privat säljare har normalt få möjligheter och kanske också be-
gränsade resurser att kompensera köparen med, i händelse av att varan är felaktig.44 Det 
sistnämnda är visserligen sant, men samtidigt måste hänsyn tas till den förändring som skett 
på den privata köp- och säljmarknaden i samband med det ökande användandet av annons-
marknader på Internet och att i princip vem som helst kan sälja sina föremål där. Det blir allt 
vanligare att privatpersoner säljer varor i nyskick, exempelvis när någon ångrat sig angående 
en köpt vara och då väljer att sälja den vidare. Rimligtvis borde köpare kunna förvänta sig 
mer av en sådan vara i nyskick än av en begagnad. Med anledning av detta kan det diskuteras 
om det vid privatköp är lämpligt att ha ett generellt lägre krav på säljaren, när skillnaden 
endast är att varan säljs av en privatperson och inte av en näringsidkare.  
                                                 
41 Hellner och Ramberg, Speciell avtalsrätt I. Köprätt, s. 68. 
42 Håstad, Köprätt och annan kontraktsrätt, s. 82. 
43 Håstad, Köprätt och annan kontraktsrätt, s. 85. 
44 Hellner och Ramberg, Speciell avtalsrätt I. Köprätt, s. 54. 
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Avtalsfriheten som råder enligt köplagen medför möjligheten till avtalsautonomi. Parterna 
kan således bilda ett självständigt avtal helt avskilt från rättsreglerna. Avtalsfriheten kan 
tänkas sätta 19 § KöpL ur spel, genom att säljaren tydligt klargör att regeln inte ska gälla i det 
aktuella avtalet. Frågan är därför om regeln är nödvändig i en dispositiv lag som köplagen. 
Dess existens medför snarare en risk för att säljare blir påminda om möjligheten att utnyttja 
avtalsfriheten och på så sätt hindra köparen ifrån att åberopa sitt skydd enligt denna regel.45  
 
Vid köpavtal mellan privatpersoner kan reservationen om befintligt skick också leda till pro-
blem på grund av allmänhetens begränsade kunskap om förbehållet. För en privatperson kan 
det uppfattas som ett allmänt sätt att uttrycka sig på och verka självklart att varan säljs i be-
fintligt skick när den inte är splitter ny. Det kan också hända att köpare tror att de inte kan 
kräva någon kvalitet alls hos varan och att säljaren därmed slipper allt ansvar. Därför kan 
regelns lämplighet i köplagen ifrågasättas och eventuellt kan det tänkas att det finns anledning 
att begränsa villkoret med tvingande regler såsom i konsumentköplagen.  
 

6.4.1 Säljarens upplysningsplikt  
Enligt köplagen är säljarens upplysningsplikt begränsad till att bara gälla varor som säljs i be-
fintligt skick. 19 § 1 st. 2 p. KöpL meddelar att säljaren också ansvarar, trots förbehåll om 
befintligt skick, om han inte upplyst om väsentliga egenskaper hos varan som han måste antas 
känt till och som köparen med fog kunnat förvänta sig bli informerad om, om underlåtenheten 
kan antas ha inverkat på köpet. Uttrycket omfattar de fall när säljaren varit oförsvarligt 
ovetande om ett förhållande och därmed inte kan frias för felansvaret46. Även om det räcker 
med att säljaren ”måste antas” ha vetat om en särskild egenskap hos varan för att bli skyldig 
att upplysa om den, krävs det samtidigt också att egenskapen är ”väsentlig”, vilket begränsar 
upplysningsskyldigheten till köparens nackdel. Vid privatköp kan det även tänkas att säljaren 
kan anses ursäktad för sitt ovetande, eftersom dessa många gånger har begränsade kunskaper 
om varan de säljer, vilket kan utgöra en ytterligare nackdel för köparen.  
 
Vid tolkningen av 19 § 1 st. 2 p. KöpL måste det avgöras vad köparen med fog kunnat räkna 
med att bli informerad om beträffande varans egenskaper och användning. Vid exempelvis 
distansköp, där köparen inte haft möjlighet att själv undersöka varan, kan det tänkas att 
köparen har anledning att bli underrättad om mer än i de fall då köparen själv har möjlighet 
att undersöka varan.  
 
Konsumentköplagen har en motsvarande regel där säljaren har en upplysningsplikt gentemot 
konsumenten och denna är strängare för säljaren än vad plikten är i köplagen. Enligt 16 § 3 st. 
2 p. KKL ska säljaren upplysa om sådant som han borde ha vetat om och som köparen haft 
fog att räkna med att bli informerad om. Rekvisitet att säljaren ska upplysa om sådant han 
”borde” vetat om är strängare för säljaren jämfört med köplagen där säljaren ”måste” vetat om 
ett förhållande som han i så fall måste upplysa om. Att säljaren endast borde ha vetat om ett 
förhållande bör lämpligen kunna användas även i köplagen. Det måste anses rimligt att ställa 
kravet på att även privata säljare ska ta reda på tillräckligt mycket om produkten de ska sälja 
innan de upplyser köparen om dess egenskaper och säljer den. 

                                                 
45 Festskrift till Anders Agell s. 501-512. 
46 Ramberg och Herre, Allmän köprätt, s. 102. 
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6.4.2 Vad köparen med fog kan förutsätta 
Enligt 19 § 1 st. 3 p. KöpL är säljaren också ansvarig för fel i varan, trots befintligt skick, om 
varan är väsentligt sämre än vad köparen med fog kunnat förvänta sig med tanke på varans 
pris samt andra omständigheter. Propositionen meddelar att regeln bara är till för ”fall när 
varans skick står i ett uppenbart missförhållande till varans pris och övriga omständigheter”.47 
När en säljare vill begränsa sitt felansvar och varan säljs i befintligt skick har köparen rimligt-
vis inte skäl att förutsätta lika mycket av en sådan vara som av en vara som säljs utan det 
förbehållet. Därmed finns det ingen anledning att ta lika mycket hänsyn till vad köparen för-
väntar sig av varan i dessa situationer.48 Eftersom det krävs att varan är ”väsentligt sämre” än 
vad köparen kunnat förvänta sig blir också säljarens ansvar mindre. Jämförelsevis har 
konsumenter ett mer omfattande skydd av den motsvarande regeln i 17 § KKL, eftersom den 
regeln inte kräver att varan är väsentligt sämre.  
 

6.5 Köparens undersökningsplikt 
En juridisk aspekt som kan medföra bekymmer är då säljaren uppmanar köparen om att 
undersöka varan, vilket behandlas i 20 § KöpL. Något som verkar allmänt känt är att köpare 
har en undersökningsplikt vid köp av fast egendom som till exempel vid husköp. Det är för de 
flesta inte lika självklart att det även vid köp av lös egendom finns ett visst krav på att köpare 
ska undersöka varan. Köparen har då ingen generell undersökningsplikt, men i regel bör han 
ändå undersöka varan för att försäkra sig om att den har de egenskaper han önskar.  
 
Oavsett vilken typ av vara det gäller har köparen i de flesta fall skäl att inspektera varan innan 
köpet. Vid exempelvis privatköp av begagnade bilar kan kravet på köparens undersöknings-
plikt bli relativt högt. Vilka andra situationer som kan komma att kräva liknande försiktighet 
är inte självklart och lämnar på så vis en ovisshet om vilken grad av noggrannhet som kan för-
väntas av köparen. 
 

6.5.1 Köparen kan inte åberopa fel som han känt till 
I 20 § KöpL anges vilken rätt köparen har att hävda påföljder på grund av fel. I enlighet med 
20 § 1 st. KöpL får köparen ”inte såsom fel åberopa vad han måste antas ha känt till vid 
köpet”. Av propositionen framgår att vid sådana bedömningar måste hänsyn tas till varutyp, 
köparens kunskaper inom området samt övriga omständigheter i det aktuella fallet. Med om-
ständigheter som köparen ”måste antas ha känt till” avser lagtexten sådant som köparen har en 
faktisk kunskap om och det krävs att köparen är medveten om omständighetens betydelse. 

Därmed behåller köparen sin rätt att åberopa fel om han inte haft tillräckliga kunskaper för att 
förstå betydelsen av omständigheten.49 Med hjälp av det rekvisitet att köparen måste förstå 
betydelsen av en omständighet skyddas både okunniga och oerfarna köpare av denna regel. 
Emellertid utgör regeln främst ett rimligt skydd för säljare, eftersom dessa förstås inte ska be-
höva stå till svars för fel som de redan bekänt.  
 

6.5.2 Fel som köparen borde ha märkt får inte åberopas 
I enlighet med 20 § 2 st. KöpL gäller att köparen inte får åberopa sådana fel som han borde ha 
märkt vid en undersökning, om han undersökt varan innan köpet eller utan accepterad an-

                                                 
47 Prop. 1988/89:76 s. 93. 
48 Ramberg, Köplagen, s. 287-288. 
49 Prop. 1988/89:76 s. 93-94. 
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ledning låtit bli att följa säljarens uppmaning om att undersöka varan. När varan har synbart 
dåliga egenskaper måste köparen uppmärksamma eventuella risker med att varan kan ha fler 
fel, annars förlorar han sin rätt att åberopa sådana i efterhand.50  
 
Problem kan uppstå när köparen har undersökt varan och inte funnit några fel, men att det 
senare visar sig att varan ändå är felaktig. En hög kvalitet på undersökningen av varan kan i 
sådana fall behövas, för att undvika att missa eventuella fel som kan leda till att köparen inte 
längre har någon rätt att åberopa felansvar. Det kan tyckas strängt att köparen måste observera 
att en vara med dålig kvalitet kan brista även på andra punkter. Även om en vara är i synbart 
dåligt skick innebär inte det att det är enkelt att undersöka om den kan tänkas ha eller få fler 
fel. 
 
Köparen kan förlora sin rätt att åberopa fel om han inte undersökt varan när säljaren uppmanat 
till det. En uppmaning av säljaren att undersöka varan behöver inte ha gjorts uttryckligen, 
utan den kan ha gjorts indirekt med hänsyn till omständigheterna. Det kan tänkas att varan har 
funnits tillgänglig vid förhandlingarna och att säljaren därmed menat att köparen skulle under-
söka den. Acceptabla anledningar för köparen att inte undersöka varan, trots uppmaning från 
säljaren, är om det skulle vara för kostsamt eller besvärligt. Exempelvis om varan finns på en 
avlägsen ort och köparen inte har möjlighet att ta sig dit.51 Det kan vara svårt för köparen att 
förstå när säljaren uppmanat till att undersöka varan när detta inte gjorts uttryckligen. Väg-
ledning finns att hämta i NJA 1988 s. 335 där HD stadgar att om situationen är sådan att 
säljaren i ett tidigt förhandlingskede snarare har erbjudit en möjlighet till att undersöka varan 
än en uppmaning till det, förlorar inte köparen sin rätt att åberopa fel. Fallet gällde ett 
handelsköp av en s.k. hjullastare som efter köpet visade sig vara så felaktig att den köpande 
näringsidkaren hade rätt att häva köpet. Säljaren ansåg däremot att köparen i första hand inte 
ens hade rätt att åberopa felet, på grund av att köparen utan giltigt skäl låtit bli att undersöka 
varan efter en uppmaning. Utredningen visade emellertid att säljarens menade uppmaning, 
parternas diskussion om att köparen skulle få provköra hjullastaren, snarare utgjorde ett 
erbjudande om provkörning och inte en uppmaning om en plikt att undersöka. Hur upp-
maningen är gjord visar sig alltså vara avgörande. Köparen sätts i en svår sits om han inte 
uppfattar uppmaningen om att han ska undersöka varan, eftersom han då förlorar rätten att 
senare åberopa eventuella fel.  
 
Trots att det finns acceptabla anledningar för köpare att underlåta undersökning av varan kan 
köparen ändå anses behöva kontrollera varan. Detta skulle då kunna ske med hjälp av en 
annan person.52 Det finns alltså ytterligare situationer där köparen bör undersöka varan, även 
fast han personligen har en godkänd anledning att låta bli. Detta är inget som framgår direkt 
av lagtexten, vilket kan försvåra förståelsen av denna regel för privatpersoner.  
 

6.5.3 Undersökningsplikt trots utfästelser från säljaren 
De upplysningar säljaren gör om varan kan, direkt eller indirekt beroende på hur säljaren 
uppträder, befria köparen från undersökningsplikten. Detta kan till exempel vara garantier 
eller liknande som visar varans skick. Oavsett om säljarens avsikt med en sådan utfästelse är 
att minska köparens plikt att undersöka varan, kan köparen tillåtas att begränsa sin under-
sökning eller låta bli att undersöka varan. Något som dessvärre kan sätta köparen i en ologisk 
situation är om säljaren garanterar att varan har en viss egenskap samtidigt som han uppmanar 
                                                 
50 Håstad, Köprätt och annan kontraktsrätt, s. 89-90. 
51 Prop. 1988/89:76 s. 94 
52 Ramberg, Köplagen, s. 294-295. 
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köparen att undersöka den garanterade egenskapen. En garanti är inget som befriar köparen 
från plikten att undersöka varan. Huvudregeln är dock att köparen bara har plikt att undersöka 
det som garantin inte omfattar i fall då säljaren ger en garanti samtidigt som en diffus 
undersökningsuppmaning.53 För att köparen ska undgå plikten att undersöka varan måste säl-
jaren ha lovat något i avseende på varans skick och tydligt uppmanat köparen att undersöka 
varan. Köparen måste då begripa om ett utlåtande från säljarens sida innebär en uppmaning 
till att undersöka varan, vilket kräver en kännedom om var gränsen går mellan klara och 
oklara uppmaningar. Det kan hända att köparen omfattas av plikten, trots att han själv inte vet 
om det.  
 
En garanti från säljaren kan uppfattas som att det inte finns någon anledning att undersöka 
varan, eftersom garantiutfästelsen redan verkar ha klargjort varans skick. Om köparen då litar 
på säljarens löften och låter bli att undersöka varan kan svårigheter uppstå om det visar sig att 
varan haft ett fel som garantin inte meddelat något om. Köparen har som tidigare nämnt en 
plikt att undersöka sådant som inte behandlas av garantin. För att undvika en problematisk 
situation krävs att köparen känner till reglerna om undersökningsplikten och vilka krav denna 
ställer på köparen, vilket kan tyckas lägga för stort ansvar på privata köpare.  
 
HD har uttalat att köparen får begränsa sin undersökning om säljaren lämnat lugnande och 
bagatelliserande förklaringar. Rättsfallet NJA 1996 s. 598 gällde ett bytesavtal av en husbil, 
där köparen vid sin undersökning inte hade märkt att husbilen haft fuktskador. Köparens fru 
hade lagt märke till en mögellukt i husbilen och därför frågat säljaren om detta. Säljaren gav 
då en lugnande förklaring om att lukten berodde på husbilens förvaring under vintern och på 
grund av det lugnande beskedet ansåg HD att köparen fortfarande hade rätt att åberopa felet. 
Med anledning av detta gäller det även här att köparen kan se skillnad mellan säljarens 
vanliga upplysningar om varan, allmänt säljsnack och dämpande förklaringar när det gäller 
varans skick. Köparen har möjligheten att lita på säljarens upplysningar och därmed låta bli 
att undersöka varan på vissa punkter, men frågan är om detta är så klokt. Det krävs som sagt 
att köparen förstått säljarens avsikt med upplysningarna, för om han inte gjort det förlorar han 
sin rätt att åberopa fel om ett sådant skulle visa sig.  
 

6.5.4 När säljaren handlar i strid mot tro och heder 
Om säljaren handlat i strid mot tro och heder kan köparen enligt 20 § 2 st. KöpL åberopa fel 
som han egentligen borde ha märkt vid en undersökning. Exempel på när säljaren har handlat 
i strid mot tro och heder är när han vet om att varan har ett väsentligt fel, uppmanar köparen 
att undersöka varan och hoppas att köparen avstår från det eller inte märker felet.54 För att 
undvika att bli utsatt för något liknande krävs det att köpare känner till vilka rättigheter de har 
i enlighet med denna regel. 
 

6.5.5 Höga krav på köparens uppmärksamhet vid befintligt skick 
Det är särskilt viktigt för köparen att undersöka varan när säljaren vill frångå sitt ansvar 
genom att sälja varan i befintligt skick. Detta kännetecknas av ”caveat emptor” (köparen må 
akta sig).55 Uttrycket att köparen ska vara uppmärksam passar mindre bra i dagens samhälle, 
eftersom den moderna tekniken i många av varorna på marknaden ofta kräver kunskaper som 

                                                 
53 Ramberg, Köplagen, s. 295-296. 
54 Hellner och Ramberg, Speciell avtalsrätt I. Köprätt, s. 66. 
55 Hellner och Ramberg, Speciell avtalsrätt I. Köprätt, s. 63. 
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köparen inte alltid har. Därför är det idag lämpligare om detta endast gäller när varorna säljs i 
befintligt skick, vilket de vanligtvis gör när de är begagnade.56  
 
Konsumentköplagen innehåller ingen regel som ålägger konsumenter en undersökningsplikt. 
Konsumentskyddet tillåter nämligen inte ett sådant krav på konsumenter. Emellertid är det 
inte helt säkert att strunta i att undersöka varan.57 Det kan alltså alltid finnas en anledning att 
undersöka en vara innan köp, men det kan diskuteras om detta ska kunna utgöra en plikt 
vilket kan bli fallet i köplagen.  
 

7. Brist på rättsligt stöd vid privatköp 

7.1 Glapp mellan skyddet vid konsumentköp och privatköp 
Vid privatköp har parterna begränsade möjligheter till rättslig hjälp och det finns sparsamt 
med vägledning att få. Vid en jämförelse med konsumenter och deras skyddsreglering är detta 
tydligt, eftersom dessa har förhållandevis många forum att vända sig till. I sammanhanget kan 
det förtjänas att återigen påpeka att konsumenter och privata köpare i allmänhet är samma 
människor. När konsumentköplagen är tillämplig finns det en rättslig instansordning dit 
konsumenten kan vända sig för att få hjälp. Redan vid köptillfället mellan konsument och 
näringsidkare kan konsumenten i första hand vända sig till näringsidkaren med frågor 
angående köpet. Till skillnad från en privat säljare har en näringsidkare troligtvis bättre kun-
skaper om lagens regler och kan därmed upplysa konsumenten om vad som gäller. I de fall 
näringsidkaren inte kan vara behjälplig finns andra instanser, där domstol utgör den yttersta, 
till hjälp för konsumenten om fråga eller tvist skulle uppstå.  
 
En av instanserna som finns till konsumentens förfogande är den statliga myndigheten 
Konsumentverket. Deras arbete består bland annat av att informera om betydelsefulla 
konsumentfrågor och kontrollera de avtal som företag använder sig av för att konsumenter 
inte ska bli lurade.58 De ser också till att konsumentskyddande regler följs, att informera 
konsumenter så att dessa själva kan göra aktiva val och på olika sätt stärka konsumenternas 
ställning på marknaden.59 Ett motsvarande forum som istället informerar om frågor angående 
privatköp finns inte, vilket utelämnar parterna i dessa fall från en möjlighet till ett liknande 
stöd. På Konsumentverkets webbplats riktas informationen praktiskt taget uteslutande till 
konsumenter. Privatköp och köplagen presenteras endast kortfattat för att ge en viss väg-
ledning till privatpersoner som handlar med varandra. Sedan hänvisas de direkt till 
Tingsrätten i händelse av att tvist skulle uppstå.60 När en privatperson står inför ett juridiskt 
spörsmål finns ingen möjlighet att få mer stöd av Konsumentverket.  
 
Personlig rådgivning för konsumenter finns att få hos de konsumentvägledare som tillhanda-
hålls av de flesta av landets kommuner. Rådgivningen är gratis och konsumentvägledarnas 
uppgifter är bland annat att hjälpa till vid utformning och tydning av avtal, vid kontrollering 
av företag som konsumenten ska handla av och upplysning om konsumenters rättigheter.61 

                                                 
56 Ramberg och Herre, Allmän köprätt, s. 104. 
57 Hellner och Ramberg, Speciell avtalsrätt I. Köprätt, s. 285. 
58 Konsumentverket, http://www.konsumentverket.se/omkonsumentverket/, 2009-12-09, kl. 11.31.  
59 1 § förordning (2009:607) med instruktion för Konsumentverket. 
60 Konsumentverket, http://www.konsumentverket.se/sv/Lag-ratt/Din-ratt-som-konsument/Privatkop/,  
2009-12-09, kl. 08.56. 
61 Konsumentverket, http://www.konsumentverket.se/Personlig-Radgivning/Personlig-radgivning-fore-kop/, 
2009-12-01, kl. 11.51. 
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Denna rådgivning riktar sig endast till konsumenter. För enskilda som behöver råd vid privat-
köp är alternativet att anlita jurist eller advokat, vilket kan bli kostsamt. En begäran om hjälp 
hos ett juridiskt ombud behöver såklart inte bli dyr, men vid en jämförelse med konsument-
ernas möjlighet till rådgivning som är gratis kan det ändå upplevas som orättvist.  
 
Konsumentombudsmannen (KO) är också en tillsynsmyndighet för regler på konsument-
området och exempel på lagar som KO har uppsikt över att företagen följer är marknads-
föringslagen, avtalsvillkorslagen och distansavtalslagen. Både KO och Konsumentverket kan 
ingripa mot oskäliga avtalsvillkor. Det är KO som företräder konsumenter i domstol gentemot 
företag.62 Motsvarande tillsynsorgan finns inte när det gäller privatköp, vilket är synd efter-
som många köpare säkert skulle uppskatta extra hjälp vid undersökningen av säljarens 
seriositet. Det finns även ett gott skäl till att en instans vid förfrågning kan granska privat-
köpens avtal och vidta åtgärder i händelse av att de visar sig vara orimligt utformade. 
 
Allmänna reklamationsnämnden (ARN) är en annan statlig myndighet och fungerar som en 
domstol. Nämndens uppgift är att pröva tvister mellan konsumenter och näringsidkare63. ARN 
kan liknas vid en bonusdomstol som konsumenter har tillgång till. ARN hjälper inte heller till 
i ärenden mellan privatpersoner.  
 
Utifrån detta är det tydligt att medborgarna får ett betydligt starkare stöd när de handlar av 
näringsidkare än när de handlar av en privatperson. Konsumenter kan på eget initiativ fråga 
företaget de handlat av, använda sig av den pedagogiska information som de nämnda 
myndigheternas webbplatser erbjuder eller direkt kontakta juridiska experter på myndig-
heterna. Konsumenter äger också ett skydd som de själva inte aktivt behöver delta i, eftersom 
myndigheterna kontrollerar att företagen följer rättsliga regler. Privatpersoner har inget likn-
ande skydd eftersom privata försäljare inte granskas på samma sätt. Ett exempel på hjälp 
privatpersoner får när de handlar via köp- och säljmarknader på Internet är att exempelvis 
Blocket kontrollerar alla annonser. Däremot är annonsören själv ansvarig för sin annons, 
vilket innebär att Blocket inte har någon annan skyldighet än att se till att annonserna pub-
liceras enligt deras regler.  
 

7.2 Rättegångsprocess som tvistelösning kan avskräcka 
Uppstår en tvist mellan parterna i ett privatköp och dessa inte kan komma överens har de i 
verkligheten få valmöjligheter till sin hjälp. I första hand kan de anlita en jurist eller en ad-
vokat som kan göra en preliminär bedömning och presentera lämpliga möjligheter för 
parterna. Om detta inte skulle lösa tvisten och parterna fortfarande behöver hjälp finns det 
endast en utväg och det är att få tvisten prövad i Tingsrätten.  
 
Det första steget i en sådan rättegångsprocess är enligt 42 kap. 1 § rättegångsbalken (RB) att 
skicka in en stämningsansökan. Som följer av 42 kap. 2 § RB bland annat ska innehålla 
information om yrkande, en beskrivning av fallets omständigheter, bevisuppgifter och upp-
gifter om eventuella vittnen. Med detta tillkommer en ansökningsavgift,64 som för närvarande 
ligger på 450 kronor.65 Något som troligtvis de flesta människor känner till är huvudregeln i 
18 kap. 1 § RB att den förlorande parten i en tvist måste betala rättegångskostnaderna både 
för sig själv och för sin motpart. På grund av detta kan det finnas de som väljer att inte inleda 
                                                 
62 Konsumentverket, http://www.konsumentverket.se/omkonsumentverket/KO/, 2009-12-09, kl. 10.55. 
63 1 § förordning (2007:1041) med instruktion för Allmänna reklamationsnämnden. 
64 Bestämmelser om ansökningsavgiften finns i förordning (1987:452) om avgifter vid de allmänna domstolarna.   
65 Sveriges domstolar, http://www.domstol.se/templates/DV_InfoPage____799.aspx, 2009-12-23, kl. 00.31. 



 

   20
      
 

en rättegång vid en existerande tvist. Tanken med regeln är visserligen att få folk att avstå från 
att inleda onödiga rättegångar,66 men det är inte bra om detta syfte får medborgarna att avstå  
från att inleda sådana processer som faktiskt är befogade. Det kan inte gärna vara meningen 
att privatpersoner inte ska våga ta reda på gällande rätt på grund av rädsla för ekonomisk 
förlust.  
 
Utöver kostnadssynpunkten tillkommer flera skäl som kan hindra människor från att inleda en 
rättegångsprocess. Dels är det oerhört tidskrävande att driva en rättegångsprocess. Noggrann 
förberedelse krävs samt tid som måste finnas för att avsätta till detta. Det kan också vara värt 
att påminna om den psykiska påfrestning en rättegång kan innebära. Trots att det inte kan 
verka lika allvarligt och mödosamt som ett brottmål handlar det faktiskt om situationer där 
människor inte kan komma överens, vilket sällan innebär att förhållandet mellan parterna är 
vänskapligt och trivsamt. 
 
Ytterligare svårigheter med att inleda rättegång och som kan innebära att parterna avstår från 
att inleda en process är brist på bevisning. I avtalsförhållanden där inte mycket finns ned-
skrivet kan bevis saknas, vilket ofta kan vara fallet vid köpavtal mellan privatpersoner. 
Följden av detta blir att ord står mot ord och sannolikheten för att kunna vinna en sådan pro-
cess blir därför svår att beräkna.  
 

7.3 Tillgången till rättsskydd kan ifrågasättas 
Enligt detta ovan presenterade perspektiv kan det diskuteras om den svenska staten verkligen 
tillhandahåller effektiva möjligheter till rättsskydd för parterna när köplagen är tillämplig. Det 
är alla människors rättighet att göra sin rätt gällande och få sin tvist prövad – rätten att få 
”access to justice”. Detta begrepp som betyder tillgång till rättsskydd har utvecklats i den 
internationella debatten och innebär inte bara möjligheten till domstolsprövning, utan också 
till andra tvistlösningar utanför domstolen. Sådana alternativ är viktiga delar av den enskildes 
rättskydd. Om lagen ska följas och enskilda kunna ta vara på sina rättigheter räcker det inte 
om de erbjuds en formell möjlighet, utan det krävs att allmänheten garanteras en faktisk 
tillgång till rättskydd. Enligt den internationella diskussionen angående access to justice måste 
det finnas ett rättsskydd som i praktiken kan utnyttjas av alla medborgare.67  
 
Att få sin tvist prövad är dessutom stadgat som en mänsklig rättighet. Skyddet för de mänsk-
liga rättigheterna finns i den Europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga 
rättigheterna och grundläggande friheterna (Europakonventionen) som undertecknades 1950. 
Sverige ratificerade konventionen 1952 och sedan 1995 gäller Europakonventionen som 
svensk lag68. Att alla har rätt att få sina civila rättigheter och skyldigheter prövade i en rättvis 
och offentlig rättegång stadgas i artikel 6.1 Europakonventionen. Möjligheten till domstols-
prövning – ”access to court” – omfattas av artikeln även fast detta inte anges bokstavligen, 
utan är något som klarlades av Europadomstolen i fallet Golder mot Förenade Konungariket. 
En man som satt häktad i ett engelskt fängelse blev åtalad för att ha överfallit en fängelsevakt 
och ville därför starta en process för ärekränkning eftersom han blivit oriktigt anklagad, men 
detta hindrades av fängelsereglerna. Fallet togs upp i Europadomstolen som menade att regeln 
om en rättvis rättegång skulle bli värdelös om det för det första vore omöjligt att ens inleda en 
process och uttalade att: ”The principle whereby a civil claim must be capable of being 
                                                 
66 SOU 1938:44 s. 231. 
67 Lindblom, Grupptalan i Sverige, s. 32-35. 
68 Lagen (1994:1219) om den europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och 
grundläggande friheterna. 
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submitted to a judge ranks as one of the universally ’recognised’ fundamental principles of 
law”.69  
 
Tillgång till rättsskydd är en rättslig princip som Europadomstolens praxis fordrar måste 
garanteras även på ett effektivt sätt. Detta poängteras i fallet Airey mot Irland där Mrs Airey 
ville få ett beslut om skilsmässa från sin man, eftersom han var fysiskt och psykiskt elak mot 
henne och deras barn. Hon hade inte råd med ett juridiskt ombud och menade därför att den 
irländska staten hade misslyckats med att skydda henne från hennes våldsamma man. 
Europadomstolen stadgade vid det tillfället att en part som vill inleda en process, som behöver 
men inte har råd med juridisk assistans, måste få bistånd av staten om en sådan hjälp är 
nödvändig för att garantera ett effektivt rättsskydd.70 Även om staten i princip erbjuder 
tillgång till rättsskydd kan det alltså hända att den överträder konventionen om en enskild i ett 
konkret fall ändå inte har den rätten i verkligheten.  
 
Parter som står inför en fråga eller tvist där köplagen är tillämplig har begränsade möjligheter 
att få rättsligt stöd och eftersom det dessutom kan vara svårt att våga starta en domstols-
process kan det ifrågasättas om dessa möjligheter verkligen är effektiva. För att de köprätts-
liga parterna ska få tillgång till ett effektivt rättsskydd vore det därför att föredra om dessa 
erbjöds ytterligare instanser att vända sig till för att få hjälp med sina rättsliga problem. 
Därmed finns det en anledning för den svenska staten att se över lagstiftningen med avseende 
på detta område.  
 

8. Köplagens öppna formulering kan inkräkta på rättssäkerheten  

8.1 Rättssäkerhetsbegreppet med fokus på förutsebarhet 
Konceptet rättssäkerhet är ofta förekommande i juridiska texter och dess egentliga innebörd är 
svår att fastställa, därför att det används med en mängd olika betydelser. Rättssäkerhet 
relateras ofta i första hand till domstolar och rättegångar. I en demokrati ska alla vara lika 
inför lagen och om någon begår ett brott ska denne kunna förutse vilka konsekvenser den 
olagliga handlingen för med sig. Minst lika viktigt är det dock att rättssäkerhet även råder 
inom civilrätten. Att en lag som köplagen skall vara rättssäker är något som är viktigt för alla, 
som på ett eller annat sätt kommer i kontakt med den typ av handel som lagen reglerar. 
Rimligtvis krävs därför ett förtydligande av begreppet vid en avsikt att använda det. I denna 
framställning kommer betydelsen av rättssäkerhet främst att gälla den förutsebarhet som 
eftersträvas i rättsliga sammanhang.  
 

8.2 Tydliga rättsregler – medborgarnas trygghet vid köpavtal 
För att säkerställa rättssäkerhet måste lagtexterna vara tillräckligt tydliga, så att i princip vem 
som helst kan tolka och förutse innebörden av rättsreglerna enbart genom att läsa en lagtext. 
Det ska finnas en möjlighet att ta reda på och förstå vad som gäller när man företar en viss 
rättslig handling.71 Det bör inte krävas att allmänheten ska vara juridiskt kunnig. Lagtexten 
ska ge tillräcklig vägledning och det är därför lagboken finns. Den ska finnas tillgänglig för 
gemene man och förmodligen är det också den som de flesta människor kopplar ihop med vad 

                                                 
69 Golder mot Förenade Konungariket, dom av den 21 februari 1975, Appl. nr. 4451/70, para. 35. 
70 Airey mot Irland, dom av den 9 oktober 1979, Appl. nr. 6289/73, para. 24.  
71 Frändberg, JT 2000/01 s. 274. 
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som är lag och rätt. På så vis sätter kravet på rättssäkerhet en stor press på lagstiftaren att 
skapa lagarna på ett sådant sätt som allmänheten utan svårigheter kan begripa.  
 
Ur ett rättssäkerhetsperspektiv kan det därför verka negativt att lagstiftaren har skapat 
köplagen på ett sätt som ska täcka ett brett område av olika situationer. Det framgår inte 
direkt av lagtexten att kraven på de olika parterna varierar vid avtal mellan privatpersoner 
respektive vid avtal mellan näringsidkare. Reglernas vagt formulerade rekvisit ger en knapp 
vägledning om hur de specifika reglerna ska tolkas och tillämpas. Exempelvis kan den mest 
logiska tolkningen av ”väsentligt fel” ur en privatpersons synvinkel troligtvis vara sådant som 
denne anser vara väsentligt för honom eller henne personligen. Vad som juridiskt sett utgör 
ett väsentligt fel avgörs av de olika rättskällorna, vilket kräver en viss kunskap för att kunna 
undersöka. Detta innebär en svårighet för enskilda människor att tyda vad som gäller enligt 
köplagen i just deras fall. När det är så pass svårt för gemene man att tolka rättsreglernas 
egentliga innebörd finns inte den garanterade trygghet som rättssäkerheten förordar. Detta 
riskerar att den viktiga förutsebarheten hamnar i skymundan.  
 

8.3 Otillräckligt rättskällematerial kan bidra till  osäkerhet vid lagtolkning 
Enligt den uppfattning om rättssäkerheten som kretsar runt förutsebarhet finns alltså ett krav 
på att rättssystemet ska erbjuda tydliga och säkra svar på rättsliga frågor. Köplagens oklara 
regler uppnår inte detta krav fullt ut. Ett försök att tolka köplagens regler endast efter dess 
bokstavliga lydelse blir missvisande, eftersom de innehåller så mycket mer bakomliggande 
information än det som lagen ger uttryck för. En korrekt tolkning kräver därför tillgång till 
ytterligare källor, såsom förarbeten, avgöranden från Högsta domstolen och doktrin, som ska 
sättas in i lagreglernas kontext. Problemet är att utbudet av sådana källor på området som reg-
lerar köp mellan privatpersoner är begränsat, vilket medför att de knappt bidrar till en mer 
precis tolkning av lagens öppna regler.  
 

8.3.1 Internationell lag oanvändbar vid privatköp 
År 1980 antogs en konvention om internationella köp, CISG72, och konventionens köprätts-
liga delar angående internationella köp gäller som svensk lag genom lagen (1987:822) om 
internationella köp. Vår svenska köplag är skriven med den här internationella köplagen som 
mall, vilket innebär att de är mycket lika. Nackdelen med detta är att dessa två lagar behandlar 
olika typer av köp. Den internationella köplagen reglerar endast internationella köp och kan 
enligt artikel 2 (a) inte tillämpas på köp av varor för personligt bruk. Den svenska köplagen 
undantar internationella köp genom 5 §. Därför vore det orimligt att använda den interna-
tionella köplagen som tolkningsunderlag vid privatköp när köplagens regler är oklara. Detta 
förefaller problematiskt eftersom det normala tillvägagångssättet är att tolka de nationella reg-
lerna i ljuset av de internationella regler som landet är bundet till. Samtidigt som det givetvis 
är olämpligt att applicera regler om internationella köp på köp mellan enskilda privatpersoner 
kan det verka sårbart ur ett förutsebarhetsperspektiv att avvika från den vanliga metoden.  
 

8.3.2 Köplagens proposition inte fullt användbar vid privatköp 
Köplagen är som tidigare nämnt skriven med fokus på köp mellan näringsidkare. Till följd av 
detta kan flera av propositionens uttalanden endast appliceras på sådana köp. Detta skapar 
problem vid köpavtal där båda parter är privatpersoner, eftersom många av propositionens 
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tolkningar av lagens regler inte går att tillämpa på dessa fall. Av detta skäl går det inte med 
hjälp av propositionen att förutse hur lagen skulle behandla frågor vid alla slags privatköp. 
Vid en avvägning om det är värt att starta en rättegång blir resultatet att det heller inte är 
möjligt att fullt ut lita på propositionens vägledning vid en bedömning av chanserna att vinna 
en tvist.  
 

8.3.3 Begränsad rättspraxis på området 
Propositionen till köplagen uttrycker ett flertal gånger att de problem som inte kan lösas med 
lagtexten ska ”överlämnas åt rättstillämpningen”. Detta innebär att ytterligare vägledning för 
hur reglerna ska tolkas inte kommer att finnas tillgänglig förrän i framtiden när rättspraxis på 
dessa punkter har utvecklats. Ovisshet kommer därför att råda, eftersom rättegångar först och 
främst måste genomföras för att överhuvudtaget skapa en rättspraxis på området. Som det ser 
ut i nuläget är det få privaträttsliga tvister som har blivit frågor av relevans för Högsta 
domstolen.  
 

8.3.4 Svåråtkomligt material ger negativa konsekvenser 
Tillgängligheten av ytterligare källor som är kopplade till själva lagtexten är också begränsad. 
Det är inte vem som helst som enkelt har möjligheten att ta del av dessa. Givetvis publiceras 
de rättsliga skrifterna och numera finns de ofta att tillgå på Internet. Problemet är snarare att 
det inte alltid finns tillräcklig kännedom och kunskap bland allmänheten om hur sådana 
skrifter hittas. Ur en rättssäkerhetssynpunkt känns det därför osäkert att ständigt vara i behov 
av kompletterande material. Av den orsaken bör det inte begäras att ytterligare rättskällor 
nödvändigtvis måste användas vid lagtexttolkningar i varje fall. Detta pekar återigen på vikten 
av en tydlig lagtext som alla kan förstå. 
 

8.4 Vaga rättsregler kan framkalla risk för godtycke 
Kravet på förutsebarhet innebär att allmänheten måste kunna lita på det som står i lagarna, 
vilket kräver att rättstillämparna använder reglerna på ett korrekt sätt. Negativt för enskilda 
personer är risken att utsättas för godtycke i fråga om de rättsliga reglerna. Brister i rätts-
reglerna medför en fara för sådant godtycke.73 Köplagens vagt formulerade regler riskerar att 
råka ut för sådana godtyckliga bedömningar, eftersom de lämnar viss frihet åt domstolar och 
övriga rättstillämpare. Det är naturligtvis inte möjligt att uppnå en fullkomlig rättssäkerhet, 
men det är ett förnuftigt mål som är värt att sträva mot.  
 

8.5 Brist på rättsligt stöd – konflikt mellan effektivitet och rättssäkerhet? 
Köplagen kräver följaktligen att tolkas och tillämpas av juridiskt kunniga människor, vilket 
kan vara svårt att kräva utav en enskild privatperson. Om köplagen likställs med konsument-
köplagen har en privatpersonen i egenskap av köpare i jämförelse med en konsument 
betydligt färre möjligheter till rättslig hjälp. Konsumenter kan som tidigare beskrivits bland 
annat vända sig till Konsumentverket och lokala konsumentrådgivare för juridisk rådgivning 
och expertis. För att undvika felaktiga tolkningar bör det kunna betraktas som mer rättssäkert 
att jurister och experter på köprättens område i så stor utsträckning som möjligt tolkar rätts-
källorna istället för att privatpersoner tar sig vatten över huvudet. Samtidigt kan detta utgöra 
hinder för det krav på effektivitet som existerar på juridikens område. Allt som ska göras 
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måste utföras så enkelt som möjligt genom att använda så få resurser som möjligt. Behovet av 
att anlita juridisk rådgivning för att förstå köplagens vaga regler är inte effektivt. Det kan bli 
både tidskrävande och kostsamt. Effektiviteten och rättssäkerheten kämpar på så vis mot 
varandra och då gäller det att sträva mot en balans mellan de båda.  
 

9. Dagens samhälle talar för förändringar av köplagen 
På grund av att privatköpen ökat som ett resultat av möjligheten till handel via Internet och 
genom att köplagen är inriktad på handelsköp, tyder detta på att det finns anledning att lagen 
skulle kunna reglera privatköpen på ett bättre sätt.  
 
Diskussionen om hur detta bör ske kan bland annat göras ur ett rättsteoretiskt perspektiv, där 
rätt och moral kan jämföras. Enligt naturrätten har alla människor naturliga rättigheter och 
skyldigheter. Den skiljer inte på gällande rätt och moral, utan rättsreglerna utgör gällande rätt 
endast om de är moraliskt riktiga.74 Från den naturrättsliga synvinkeln är det förmodligen inte 
moraliskt riktigt att ålägga privatpersoner samma ansvar och anse att de ska kunna tolka köp-
lagen med samma kunskap som näringsidkare.  
 
Enligt ett utilitaristiskt synsätt står också moralen i fokus och målet är att lyckan ska maxi-
meras. Man ska beräkna konsekvenserna av handlingars lust och olust, och välja den handling 
som ger bäst resultat.75 Ur det utilitaristiska perspektivet är troligtvis lagens vaga formulering 
att betrakta som ogynnsam när den medför tolkningssvårigheter för privata köpare, vilket kan 
tänkas få en negativ effekt på handeln mellan privatpersoner. En eventuell lagändring där inte 
samma juridiska kunskapskrav skulle ställas på privatpersoner samt att dessa inte heller skulle 
jämställas med näringsidkare vore en förbättring. En sådan lagändring skulle möjligtvis 
förenkla för parterna vid privatköp samtidigt som situationen för näringsidkare skulle förbli 
oförändrad och därmed inte påverkas negativt. Det skulle på så vis leda till en belåtenhet hos 
både privatpersoner och näringsidkare och uppfylla utilitarismens mål om största möjliga 
lycka till största antal människor.  
 
Rättspositivismen som är motsatsen till naturrätten menar tvärtom att den juridiska gällande 
rätten är skild från moralen. En regel är rättslig om den fastslagits i en rättskälla.76 En 
rättspositivist skulle därför förmodligen anse att det inte finns någon anledning att i köplagen 
göra en skillnad på reglerna för privatköp och reglerna för handelsköp, eftersom den finns 
nedskriven och är stiftad på ett sådant sätt som likställer privatpersoner och näringsidkare. 
Samma regler gäller för alla människor och på så vis åläggs alla samma ansvar, vilket innebär 
att det inte föreligger någon orättvisa ur ett rättpositivistiskt synsätt. Något som kan diskuteras 
är om privatpersoners och näringsidkares ansvarstagande rimligen kan likställas. 
 
Förslaget på en ändring av köplagen kan inspireras av konsumentköplagen, som på flera 
områden har visat sig förmånlig när det gäller köpares skydd. När konsumentköplagen upp-
rättades var avsikten att konsumenterna skulle skyddas och få tillgång till enkla regler. Det 
tämligen svaga stödet som privatpersoner får av köplagens vaga regler kan jämföras med hur 
konsumenter skyddades innan konsumentköplagen etablerats. Därför skulle detta bekymmer 
med köplagen kunna lösas på liknande sätt.  
 

                                                 
74 Simmonds, Juridiska Principfrågor, s. 20. 
75 Simmonds, Juridiska Principfrågor, s. 25 ff. 
76 Simmonds, Juridiska principfrågor, s. 83-85. 
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Propositionen till konsumentköplagen meddelar att sådana handlingsmönster som det krävs 
att en näringsidkare ska observera inte bör krävas att även en konsument måste lägga märke 
till, eftersom enskilda konsumenter normalt sett inte är insatta i rättsreglerna.77 Privata köpare 
i köplagens mening är många gånger i samma position som konsumenter i konsumentköp-
lagens mening. Ett liknande skydd för enskilda skulle därför vara lämpligt i köplagen. Alla 
regler i lagen behöver givetvis inte ändras, men rimligt vore att modifiera de vaga begrepp 
som kan vilseleda privatpersoner utan juridisk kunskap. Självfallet får reglerna heller inte bli 
för precisa och snäva, det måste också finnas kvar ett visst utrymme för att kunna ta hänsyn 
till omständigheterna i det enskilda fallet.  
 
En ändring avseende detta på köprättens område skulle innebära en nödvändig modernisering 
av köprätten. Som köplagen ser ut idag görs ingen tillräckligt tydlig skillnad på de olika typer 
av köp som handelsköp och privatköp utgör. På så sätt åläggs enskilda privatpersoner att i 
stort sett ha samma juridiska kunskap samt lika stor kännedom om rättsliga regler och andra 
affärsseder som näringsidkare. Företag som sysslar med försäljning berör vardagligen denna 
typ av normer, vilket delvis gör att de har en plikt att känna till relevanta köprättsliga regler 
och delvis är en naturlig del av arbetet att ytterligare kunskap och erfarenhet byggs upp auto-
matiskt. Det är inte lämpligt att kräva samma sak av varje enskild individ som förhållandevis 
sällan kommer i kontakt med reglerna. Ett förslag kan vara att ta tillbaka den distinktion som 
1905 års köplag gjorde mellan handelsköp och civila köp.  
 
Vidare påpekar propositionen till konsumentköplagen att enskilda konsumenter vanligtvis inte 
är bekanta med de köprättsliga reglerna och att det därför är viktigt att lagtexten blir lättläst78. 
Förslaget på en klar distinktion mellan handelsköp och privatköp skulle bidra till en bättre 
struktur i köplagen och reglerna skulle bli enklare att läsa och förstå. Lagens text behöver i sig 
inte verka svår att läsa, utan det svåra är att förstå dess egentliga mening. En regel som inne-
fattar många kriterier och andra angelägenheter än vad den bokstavligen ger uttryck för blir 
inte lättläst, trots att den vid första anblick verkar vara det. Kravet på att lagtext ska vara lätt 
att läsa måste därmed också innefatta ett krav på tydlighet.  
 
Lena Olsen diskuterar behovet av forskning på konsumenträttens område och nämner bland 
annat att det är av samhällsekonomisk betydelse att ha enhetliga regler. Den dispositiva köp-
rättens opreciserade lagregler kan misstolkas, vilket skapar en risk för att likartade problem 
ska uppstå i ett flertal fall. Felaktiga uppfattningar och olämpliga tolkningar av reglerna kan 
bli en kostsam historia som båda parter förlorar på. För att reglerna ska fungera så bra som 
möjligt är det alltså viktigt att de är klara och tydliga.79 Köplagens vaga regler fungerar alltså 
enligt detta perspektiv inte på bästa möjliga vis och det finns en risk för att ett enskilda kan 
missuppfatta dessa normer till sin nackdel. Samhället kan tjäna på att ha tydliga regler som 
gemene man kan förstå, utan att behöva anlita juridisk expertis.  
 
Tanken med en ändring av köplagen är att den vid privatköp skulle garantera medborgarna ett 
grundskydd, vilket kan tyckas saknas genom köplagens avtalsfrihet som gör att eventuella 
skydd i nuläget kan avtalas bort. Att införa endast tvingande regler och helt slopa avtals-
friheten för att säkerställa ett skydd ter sig vara en olämplig lösning, eftersom det också finns 
fördelar med att parterna själva kan bestämma avtalets innehåll. Ett förslag skulle då vara att 
förändra den avtalsfrihet som råder i köplagen enligt 3 § till att bara gälla handelsköp. På så 
sätt skulle reglerna på privatköpens område vara tvingande och därmed garantera ett visst stöd 
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79 Olsen, JT 2000/01 s. 320. 
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för parterna. Köpare skulle därmed få ett liknande minimiskydd som det konsumentköplagen 
erbjuder konsumenter. En förändring av detta slag skulle kunna vara positiv för privat-
personer som kanske endast ingår köpavtal vid några tillfällen, genom att de inte åläggs för 
stort ansvar utifrån en juridisk kunskapsaspekt. 
 

10. Slutsats 
Samhällsutvecklingen har bidragit till att privathandeln inte ser likadan ut idag som den 
gjorde för 20 år sedan. En av de främsta orsakerna är Internet som har blivit den största och 
en av de mest betydelsefulla handelsplatserna. Internet har skapat ökade möjligheter för 
köpare och säljare att mötas och handla världen över. Av den orsaken att köpavtal gäller fram-
för köplagen är det viktigt att avtalen utformas så korrekt som möjligt. Eftersom 
privatpersoner i många fall saknar tillräcklig juridisk kunskap och erfarenhet att utforma köp-
avtal åläggs dessa ett för stort ansvar. Köplagen kräver också mycket av privatpersoner, till 
exempel när en köpare vill åberopa fel i varan. Undersökningsplikten med dess regler kan 
försvåra för köparen. Denna för många okända regel kräver förhållandevis ingående juridiska 
kunskaper för att inte förlora denna rätt.  
 
Eftersom köplagen är inriktad främst på näringsidkare med betydligt mer vana om avtals-
bildning och juridisk kunskap är det inte rimligt att en privatperson i stort sett åläggs samma 
ansvar. Köplagens regler skulle kunna innebära ett skydd för privatpersoner, men garanterar 
inget skydd i praktiken eftersom köplagen är dispositiv. Köplagens regler kan försvåra för 
handeln mellan privatpersoner eftersom dess innehåll är svårtolkat genom vaga formuleringar. 
Eftersom köplagen skall tolkas i ljuset av de sekundära rättskällorna begränsas privatpersoner 
att förstå lagens egentliga mening. Detta kan påverka rättssäkerheten negativt.  
 
Internet har öppnat upp möjligheter för privatpersoner att på ett enkelt och smidigt sätt köpa 
och sälja med varandra. Av detta skäl är köplagen inte anpassad till att reglera privatköp av de 
mått som de är idag. Vårt förslag är att göra lagen tvingande vid köp på vissa områden för att 
skapa gynnsammare förutsättningar för privatpersoner. En ändring av detta slag skulle leda 
till att privatpersoner inte åläggs samma ansvar som de indirekt görs idag. Tiden är inne för 
vissa ändringar som skulle få köplagen att bättre harmonisera med dagens samhälle och den 
omfattande privathandeln. 
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