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Förord 

Idén till den här uppsatsen föddes när jag kom i kontakt med Stefan Johansson på Hästnäring-

ens Nationella Stiftelse. Han, företrädare för näringsidkare i hästbranschen och jag, juris stu-

derande och hästintresserad, diskuterade de juridiska problemen som uppstår kring hästköp: 

vilken lag som ska tillämpas på köpen, felbegreppet, hävning av köp och stora skadeståndsbe-

lopp m.m. Han förklarade att Svenska Kennelklubben delar deras åsikt att vissa juridiska pro-

blem ofta uppstår och att denna problematik även finns inom hundsporten. Jag fick tips om 

material för att sätta mig in i frågan och ett rättsfall som jag läste fångade speciellt mitt in-

tresse. Det handlade om schäferhunden Rex som hade en avvikande utveckling av höftleder-

na, ett problem som är relativt vanligt hos schäfrar. Problemet med höfterna ansågs vara ett fel 

i köprättslig mening och rättens resonemang kring felet i målet fick mig att välja att skriva om 

det köprättsliga felbegreppet. 

Jag vill rikta ett stort tack till Stefan Johansson och även till Ulf Uddman för att jag fick ta del 

av det material de hade tillgängligt. Jag vill även tacka advokat Lars Deckeman som delade 

med sig med sina erfarenheter och åsikter om hästköp i egenskap av expert inom hästjuridi-

ken. Ett stort tack ska även riktas till min familj och mina vänner som har kommit med kloka 

synpunkter och till min handledare Amie Dahlqvist.   

 

 

Örebro i mars 2016 

 

Elsa Deckner  

  



 

 

Sammanfattning 

 

Vid ett köp av en vara vill köparen att den ska fungera och ha de egenskaper som kan förvän-

tas. Om varan inte har de egenskaperna undrar köparen om varan är felaktig och om säljaren 

ansvarar för felet i så fall. När det kommer till djur är dessa frågor svåra att besvara eftersom 

det inte är helt klart vad för egenskaper som kan förväntas. Det är inte heller lätt att veta när 

eventuella fel har uppkommit, eftersom de kan visa sig långt senare. Detta leder i sin tur till 

processuella frågor, som krav på orsakssamband och bevisfrågor. Den här uppsatsen har till 

syfte att diskutera den speciella situation som uppstår i fall som rör levande djur, utifrån lag-

stiftning, praxis och doktrin.  

En genomgång av den köprättsliga lagstiftningen visar att varor bland annat är felaktiga om 

de inte har de egenskaper som sådana varor i allmänhet har, eller om de inte har de egenskap-

er som den aktuella varan ska ha enligt avtalet. En genomgång av praxis som rör hästar och 

hundar visar att det vanligaste felet hos ett djur är att det har en åkomma vars symptom påver-

kar djurets funktion, t.ex. att en häst inte kan ridas, eller att en hund inte kan promenera. För 

att säljaren ska ansvara för felet och för att köparen ska ha rätt till t.ex. prisavdrag, eller häv-

ning ska felet ha funnits när risken för varan övergick från säljaren till köparen. I många fall 

kan det konstateras att felet förelegat vid riskens övergång om djuret har någon slags avvi-

kelse i skelettet, en patofysiologisk avvikelse.  

I ett nyligen avgjort mål fann dock en av hovrätterna att det förelåg fel hos en hund, som kal-

lades för Rex, trots att det inte förelåg någon funktionssvikt. Hunden hade en patofysiologisk 

avvikelse som var genetiskt betingad och som innebar en förhöjd risk för framtida funktions-

svikt. Fallet avviker från tidigare praxis eftersom det innebär att köpare får en möjlighet att 

åberopa fel i vara om det föreligger en tillräcklig stor risk för funktionssvikt.  

I de flesta fallen handlar tvisten i huvudsak om huruvida felet är ursprungligt eller inte. För att 

bedöma detta måste det finnas ett orsakssamband mellan t.ex. en patofysiologisk avvikelse 

och funktionssvikt. Orsakssamband har visat sig vara svåra att bevisa med hänsyn till varans 

art eftersom köpen avser levande djur. Bevisbördan ligger i regel på köparen, men i konsu-

menttvister finns en presumtionsregel som innebär att felet förelåg vid köpet om det visar sig 

inom sex månader och om säljaren inte motbevisar detta. I praxis har domstolarna i vissa fall 

medgett bevislättnad med hänsyn till de bevissvårigheter som föreligger i fall om djur, ef-

tersom djuren är del av en biologisk process och utvecklas i takt med att de åldras.  

Det finns en väl utvecklad, om än inte helt enig, praxis kring bedömningen av orsakssamband, 

men om domstolarna i framtiden kommer att föra ett resonemang som baseras på en riskbe-

dömning kommer det räcka för käranden att presentera fakta som visar på en förhöjd risk för 

funktionssvikt och att denna faktor är ursprunglig. En sådan rättsutveckling skulle bringa ännu 

mer oklarhet i ett område som redan innan bestod av en icke enhetlig rättspraxis. Det är därför 

viktigt, för en rättssäker tillämpning av lagstiftningen, att klargöra hur varje enskilt rättsfak-

tum som är en del av köprättens felbegrepp bör tillämpas i fall som rör levande djur.  
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1 Inledning  

1.1 Bakgrund 

Fallet om schäfern Quadra Trac’s X-Stream (Rex) gällde en tvist mellan hundens uppfödare 

och hundens köpare. Rex överläts från sin uppfödare till köparen i februari 2010. I december 

2011 genomfördes en röntgenundersökning av Rex höftleder och det konstaterades att han 

hade höftledsdysplasi. Det är en vanligt förekommande patofysiologisk
1
 avvikelse hos vissa 

hundraser, bland annat hos schäfrar
2
, som innebär en avvikande utveckling av höftleden. 

Höftledsdysplasi kan inte upptäckas förrän hunden är sex månader gammal och avvikelsen 

kan alltså inte upptäckas om köpet genomförs innan dess. Den avvikande utvecklingen inne-

bär att ledkapslarna blir grundare än normalt vilket med tiden kan ge upphov till missformade 

ledkulor och instabilitet i lederna. Höftledsdysplasi är till stor del genetiskt betingat och kan 

leda till kliniska symtom som resulterar i att hunden t.ex. får svårt att resa sig och att prome-

nera. Rex hade dock inte fått några kliniska symptom av sin höftledsdysplasi. 

Köparen yrkade rätt till prisavdrag enligt 28 § konsumentköplagen, eftersom Rex hade varit 

behäftad med fel vid avlämnandet. Säljaren bestred yrkandet eftersom hunden inte visade 

några kliniska symptom på grund av höftledsdysplasin. Hovrätten konstaterade att långt ifrån 

alla hundar som har höftledsdysplasi får kliniska besvär av detta, men att det föreligger en 

större risk för att hundarna som har avvikelsen utvecklar besvären. Höftledsdysplasi kan vara 

olika allvarligt och Rex hade den allvarligaste formen av avvikelsen, men när hovrätten med-

delade sin dom i november 2013, nästan fyra år efter köpet, hade hunden Rex fortfarande inte 

några kliniska besvär av sin höftledsdysplasi. Med hänsyn till den beaktansvärda risk som 

förelåg fann hovrätten ändå att Rex till följd av sin ärftligt betingade höftledsdysplasi skulle 

anses ha varit behäftad med fel i köprättslig mening vid avlämnandet.
3
  

Det ska poängteras att djur säljs av många olika anledningar. Hundar och hästar säljs i de 

flesta fall för att användas som sällskapsdjur, till tävling eller för t.ex. jakt. Hunden Rex var 

en sällskapshund. När ett djur ska säljas mellan två parter tillämpas antingen köplagen 

(1990:931) eller konsumentköplagen (1990:932). I fallet om hunden Rex tillämpades konsu-

mentköplagen eftersom Rex uppfödare ansågs vara näringsidkare och köparen var en konsu-

ment.  

I köplagarnas bestämmelser reglerar villkoren i ett köp mellan två parter. Det finns bestäm-

melser om hur varan ska levereras, när ansvaret för varan, ”risken”, går över från köparen till 

                                                
1 ”Patofysiologisk avvikelse” används i denna uppsats som en distinktion till ordet ”sjukdom”. Både ordet ”sjuk-

dom” och ordet ”patofysiologisk avvikelse” omfattas av ordet ”diagnos”. I ordet ”sjukdom” innefattas dock per 

definition även kliniska symptom, medan ” patofysiologisk avvikelse” används för att åsyfta de fysiska föränd-
ringar som kan, men som nödvändigtvis inte måste, orsaka symptom.  
2 Av den rasspecifika avelsstrategi som tagits fram av Svenska Kennelklubben framgår att ”Man talar om schä-

fern som en sjukdomsdrabbad ras. /…/ När det gäller höftledsdysplasi har det visat sig i flertalet studier på 

Hundskolan Sollefteå att det inte bara är föräldradjurens HD status som har betydelse för avkommorna, utan 

hela familjebilden är av största vikt.”, se Rasspecifik avelsstrategi för Schäfer, sid. 2, hämtad från Svenska Ken-

nelklubbens hemsida den 18 januari 2016, http://www.skk.se/Global/Dokument/RASdokument/RAS-

schafer.pdf?epslanguage=sv. Se även kennelklubbens rasinformation om Schäfrar på 

http://www.skk.se/kopahund/hundraser-valpkullar/schafer/.  
3 Göta hovrätt, avgörandedatum 2013-11-06, mål nummer FT 2749-12.  

http://www.skk.se/Global/Dokument/RASdokument/RAS-schafer.pdf?epslanguage=sv
http://www.skk.se/Global/Dokument/RASdokument/RAS-schafer.pdf?epslanguage=sv
http://www.skk.se/kopahund/hundraser-valpkullar/schafer/
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säljaren, när varan ska anses vara felaktig, köparens skyldigheter, de olika påföljderna som 

kan göras gällande samt bestämmelser om skadestånd. Det kan alltså uppstå många olika tvis-

tiga frågor mellan en köpare och en säljare. De tvister som uppstår mellan parter när köpet har 

avsett en häst eller en hund rör i de flesta av fallen fel i vara. 

Det är en central skyldighet för säljaren att leverera en felfri vara. En köpare av en vara vill 

kunna förlita sig på att varan är i avtalsenligt skick och i övrigt har de egenskaper som kan 

förväntas hos varan. Köparen vill kunna försäkra sig om att varan går att använda för det än-

damål som den är inköpt för och att varan motsvarar köparens förväntningar. Huvudregeln är 

att om det visar sig att varan är felaktig och om felet är ursprungligt så har säljaren ett felan-

svar.
4
 Felansvaret innebär att köparen har rätt till prisavdrag, avhjälpande av felet, omleverans 

eller hävning av köpet.
5
  

Köprättens felbegrepp innefattar flera olika rättsfakta. Det måste föreligga en omständighet 

som är ett fel, köparen ska inte ha haft kännedom om felet och dess påverkan på varans egen-

skaper, felet måste ha reklamerats inom rätt tid och det måste vara ett ursprungligt fel. Dom-

stolarna uttrycker i vissa fall att det inte föreligger fel i köprättslig mening därför att felet inte 

är ett ursprungligt fel och det är viktigt att i ett sådant sammanhang göra en distinktion mellan 

felbegreppet som en helhetsbedömning och felet som sådant.  

Vid en tvist angående säljarens ansvar för ett fel har det visat sig att vissa delar av felbegrep-

pet är svårare att bedöma än andra, med hänsyn till varans art. Eftersom en bedömning ska 

göras utifrån varans skick när risken gick över från säljaren till köparen kommer bedömning-

en att behöva göras utifrån omständigheter som ligger långt bakåt i tiden. Att göra en sådan 

bedömning kan vara svårt, speciellt då varan till sin natur är föränderlig, vilket hästar eller 

hundar är. I vissa fall kanske det kan konstateras att en häst lider av hälta orsakad av lösa ben-

bitar, osteochondros, som inte upptäckts innan köpet. Eftersom osteochondros ofta utvecklas 

under hästens första levnadsår kan det i många fall konstateras att felet förelåg redan vid av-

lämnandet.
6
 Det måste dock också konstateras att det finns ett samband mellan den uppkomna 

funktionssvikten, felet, och de lösa benbitarna. Detta är komplicerade bedömningar att göra 

och utgången beror ofta på den typ av bevisning som finns i målet.  

Många köpare och säljare av hundar och hästar anser att de köprättsliga tvister som uppstår är 

mycket komplicerade. På grund av svårigheten att bedöma möjligheten till att vinna bifall för 

sin talan är det många som väljer att förlikas. Näringsidkare anser i många fall att konsu-

menttvister inte är möjliga att vinna eftersom konsumenten har en så stor fördel på grund av 

lagstiftningen och för vissa kan ett förlorat ”hästmål” vara ödesdigert för verksamheten.
7
  

Fallet om hunden Rex gör frågan om köprättens felbegrepp än mer komplicerad än vad den 

tidigare var, eftersom bedömningen av vad som är ett fel hos ett levande djur avviker från 

tidigare bedömningar och eftersom kravet på orsakssamband mellan t.ex. en avvikelse och en 

                                                
4 Se 16 § och 20 § konsumentköplagen, 17 § och 21 § köplagen. 
5 Se 22-26 §§ köplagen och 23, 24, 26-29 §§ konusmentköplagen. 
6 Deckeman, L., Fel i häst, Ny Juridik 2:09 sid. 43.   
7 Jordbruksverkets slutrapport, Hästar och konsumentköplagen, med stöd från Jordbruksverkets satsning på 

Livskraftigt Hästföretagande, 2010-12-20, sid. 8.  
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funktionssvikt kan ersättas av en bedömning av risken för funktionssvikt. Mot bakgrund av 

detta finns det anledning att undersöka de frågor som dyker upp i tvister som handlar om le-

vande djur och hur rättstillämpningen kan komma att påverkas av fallet om Rex.  

1.2 Syfte och problemformulering 

Syftet med denna uppsats är att ta reda om det finns någon problematik avseende hur reglerna 

om faktiska fel i varor tolkas och tillämpas i tvister som rör djur och om dessa problem even-

tuellt kan förbättras genom framtida förändringar i lagstiftning eller lagstiftningens tolkning 

och tillämpning. För att besvara detta syfte behöver följande delfrågor undersökas:  

- Vad avses med ett köprättsligt fel hos hästar och hundar och finns det någonting pro-

blematiskt kring domstolens tolkning av detta?  

- Under vilka förutsättningar förlorar en köpare rätten att åberopa ett fel?  

- Hur bedömer domstolarna om felet hos ett djur är ursprungligt? Finns det någon pro-

blematik kring detta?  

- Hur tillämpas 20 a § konsumentköplagen i fall som rör levande djur? Finns det någon 

problematik kring den tillämpningen?  

- Borde regelverket anpassas på något sätt för köp av levande djur?  

1.3 Metod och material 

1.3.1 Metod 

För att ett skriftligt arbete ska betraktas som vetenskapligt krävs att en vetenskaplig metod 

används. Det finns ingen klar definition av den juridiska metoden, men den kan beskrivas som 

en metod där en juridisk tillämpningsmetod används utifrån rättskälleläran för att tolka och 

systematisera information med syfte att fastställa gällande rätt. Den vanligaste juridiska meto-

den är den rättsdogmatiska metoden
8
, där argumentationen förs utifrån rättskällorna och bi-

drar till att systematisera material, att utveckla de rättsvetenskapliga begreppen, att analysera 

argument och att lägga fram lösningsförslag. Denna uppsats är rättsdogmatisk i det avseendet 

att den avser att besvara en formulerad frågeställning om gällande rätt. Den avser att förklara 

och analysera gällande rätt. Den rättsdogmatiska metoden utgår från den klassiska rättskälle-

läran för att förklara gällande rätt, vilket innebär att analysen utgår från gällande rättsregler i 

lagar och andra författningar, förarbeten, praxis och rättsvetenskaplig doktrin.
9
 

Enligt den klassiska rättsdogmatiska metoden utgår granskningen av praxis från de högsta 

domstolarnas prejudikat. I denna uppsats kommer dock gällande rätt att till stor del diskuteras 

utifrån underrätternas praxis, vilket är ifrågasatt som källa i den rättsdogmatiska analysen, 

men som ändå anses kunna användas som rättskälla. Uppsatsen har även ett framåtblickande 

ändamål, den avser alltså inte enbart att beskriva gällande rätt. Syftet med den klassiska rätts-

                                                
8 Den rättsdogmatiska metoden kallas även för den sedvanliga juridiska metoden. 
9 Korling, F., Zamboni, M., Juridisk metodlära, Studentlitteratur, 2013, sid. 23 f; Strömholm, S., Rätt, rättskällor 

och rättstillämpning, en lärobok i allmän rättslära, upplaga 5, Norstedts Juridik, 1996, sid. 362 ff; Kulin-Olsson, 

K., Juridikens fundament med grundläggande juridisk metodlära, Jure förlag, 2011, sid. 54; Sandgren, C., Vad 

är rättsvetenskap?, Jure förlag, 2009, sid. 117 f.   



5 

 

dogmatiska metoden är att beskriva gällande rätt, men den anses även kunna omfatta framåt-

blickande fragment för att söka efter ideala lösningar inom rättsvetenskapen.
10

 

Mot bakgrund av det ovan sagda kan denna uppsats inte anses vara rättsdogmatisk i termens 

klassiska betydelse, men beaktat uppsatsens syfte att besvara en fråga om gällande rätt, förut-

satt att analysen till stor del utgår från underrätternas praxis och att det även finns framåt-

blickande fragment får det ändå anses att den rättsdogmatiska metoden används.  

1.3.2 Material 

I arbetet har både konsumentköprättslig och köprättslig praxis använts. Alla fall som rör köp 

av levande djur som har prövats av högsta domstolen är äldre fall som har prövats innan de 

nuvarande köplagarna trädde i kraft, men som fortfarande har kvar sina prejudikatvärden. Den 

nyaste domen är från år 1989. De flesta tvister går inte till högsta instans utan prövas av hov-

rätterna och detta kan bero på att prövningstillstånd inte meddelas eller att parterna väljer att 

inte överklaga på grund av rättegångskostnadernas storlek. Eftersom uppsatsen syftar till att 

studera hur felbegreppet tolkas och tillämpas i praktiken ur ett kritiskt perspektiv står, av na-

turliga skäl, hovrätternas praxis i fokus eftersom det inte finns tillräckligt många prejudikat 

från högsta domstolen för att enbart på dem kunna grunda sig en uppfattning om gällande rätt. 

Syftet med uppsatsen är att undersöka domstolarnas tolkning och tillämpning av de aktuella 

rättsreglerna i köplagarna. Av denna anledning är domstolarnas praxis essentiellt material i 

denna studie. Enligt Strömholm har graden av bundenhet till praxis ökat och som följd av köp-

lagarnas breda tillämpningsområde blir tidigare praxis viktig vägledning för domstolarna.
11

 

De rättsfall som har valts ut behandlar alla en köprättslig tvist som rör en häst eller en hund. 

Vissa av rättsfallen baseras på den äldre köplagen
12

 men anses fortfarande vara aktuella avse-

ende felbegreppet eftersom den nya köplagen i många avseenden baseras på den äldre. Svensk 

köprätt präglades i nästan 100 år av ett samarbete mellan de nordiska länderna och köpen re-

glerades då av 1905 års köplag. År 1987 ratificerade Sverige United Nations Convention on 

Contracts for the International Sale of Goods och det resulterade i att en ny köplag framarbe-

tades år 1990 och den trädde i kraft år den 1 januari 1991.
13

 

Sverige fick sin första konsumentköplag år 1973 och det var resultatet av ett arbete för att få 

fram en tvingande lagstiftning mellan näringsidkare och konsumenter. Då både köplagen och 

konsumentköplagen omarbetades år 1990 bygger konsumentköplagens regler till stor del på 

köplagens regler.
14

 Detta innebär att det finns en del likheter mellan regelverken och att väg-

ledning för bedömningar enligt konsumentköplagen ibland kan hämtas från köplagen. I före-

kommande fall kan domstolarnas bedömningar avseende fel och felets uppkomst i köprätts-

liga tvister även tillämpas i konsumenttvister med hänsyn till att konsumentköplagens felbe-

grepp i stort överensstämmer med köplagens felbegrepp även om de inte är identiska. 

                                                
10

 Korling och Zamboni, sid. 21; Sandgren, sid. 119.  
11 Strömholm, sid. 375.  
12 Lag (1905:38 s 1) om köp och byte av lös egendom.  
13 Håstad, T., Köprätt och annan kontraktsrätt, Iustus förlag, 2009, sid. 15 f.   
14 Håstad, sid. 226; Ramberg, R., Herre, J., Allmän köprätt, Norstedts Juridik, 2014, sid. 23 f. 
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Urvalet av de fall som behandlas i denna uppsats har gjorts utifrån de rättsfrågor som behand-

las i fallen. Då det inte finns många fall från högsta domstolen som behandlar frågan om fel i 

djur har ett urval av hovrättspraxis också granskat för att fastställa rättsläget. De flesta av fal-

len som överklagas från tingsrätterna till hovrätterna är konsumentmål, vilket också kommer 

att synas i rättsfallen nedan. Detta gör att det är svårt att dra säkra slutsatser om rättstillämp-

ningen av det köprättsliga felbegreppet i Sverige. För att få en mer rättvisande bild skulle 

även tingsrättsdomar och mål förlikta mål behöva undersökas. Detta har dock genomförts med 

anledning av en utredning av Jordbruksverket, varför det kommer att ske hänvisningar till 

denna rapport. Det ska också kommenteras att det bara är en bråkdel av alla tvister som leder 

till en stämningsansökan. Beaktat det ovan sagda kan värdet av att analysera hovrätternas 

praxis ifrågasättas, men det måste då poängteras att de redan existerande domarna påverkar 

parternas agerande, varför domstolarnas praxis ändå kan anses spegla det gällande rättsläget.
15

 

1.4 Avgränsning  

Fokus i den här uppsatsen är felbegreppet i köplagen och konsumentköplagen, den tidpunkt 

vid vilken det avgörs om en vara är felaktig eller inte, och de möjligheter som finns att föra 

bevisning kring ett fel i vara som utvecklas till följd av ett biologiskt förlopp. Samma proble-

matik finns rimligtvis för andra djur men i denna uppsats tas bara fall om hästar och hundar 

upp. Detta har dels att göra med det antal fall som finns och dels de summor som tvisterna 

handlar om. De fall som handlar om hästtvister rör överlägset mest pengar, medan tvister om 

hundar ofta är förenklade tvistemål, mål om andra djur förekommer sällan. 

Vilka delar av felbegreppet som kommer att behandlas i uppsatsen har valts utifrån den pro-

blematik som finns kring dem i praxis. Av denna anledning kommer frågor som ofta inte är 

tvistiga i praxis att utelämnas. Frågan om reklamation är ett sådant exempel. Det finns intres-

santa frågor som är relaterade till köparens rätt att reklamera varan, men den problematiken är 

inte karaktäristisk för mål om levande djur. Vad gäller köparens rätt att göra gällande olika 

påföljder, rätt till skadestånd och beräkningen av skadestånd är det inte frågor som är kopp-

lade till felbegreppet som sådant, utan ett resultat av att ett felansvar för säljaren kan konstate-

ras och av den anledningen ska frågor som berör detta inte avhandlas.  

1.5 Disposition 

Uppsatsen är uppdelad i sju kapitel. Det första kapitlet innehåller, som framgått ovan, en kort 

introduktion till ämnet, syfte och frågeställning, metod och material samt avgränsning. 

I kapitel två beskrivs köplagarnas tillämpningsområde. Köplagarna tillämpas när köpet avser 

saker. Konsumentköplagen tillämpas när köpet sker mellan en näringsidkare och en konsu-

ment, i andra fall ska köplagen tillämpas.  

Frågorna i denna uppsats kommer att diskuteras i kapitel tre till sex. I kapitel tre diskuteras 

när fel föreligger hos hästar och hundar. Det finns olika typer av fel och här kommer faktiska 

fel att behandlas. Ett faktiskt fel föreligger ofta när det har uppstått en funktionssvikt hos va-

ran, som påverkar varans egenskaper.  

                                                
15 Sandgren, C., Vad gör juristen? Och hur?, JT 1999/00 s. 591-611, sid. 608.   
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Kapitel fyra redogör för de bestämmelser som behandlar på vilket sätt köparens undersökning 

av varan påverkar hans rätt att åberopa felet i varan. Huvudregeln är att köparen inte får åbe-

ropa fel som han eller hon känner till. Köparens kännedom om ett fel i varan påverkar också 

dennes befogade förväntningar om varans skick.  

I kapitel fem behandlas frågan om ursprungliga fel. Felet är enligt lagstiftningen ursprungligt 

även om det visar sig efter köpets genomförande om det kan konstateras att det fanns ett frö 

till felet vid riskens övergång. När felet finns i ett levande djur måste det också bedömas om 

detta frö till fel har ett samband med felet, vilket ofta är någon slags funktionssvikt, som har 

visat sig. Alternativt, enligt domstolens resonemang i fallet om Rex, den risk för funktions-

svikt som finns till följd av fröet till fel.  

Bedömningen om felet är ett ursprungligt fel är komplicerad och det kan vara svårt att föra 

bevisning kring ett sådant faktum. Av denna anledning finns en presumtionsregel i konsu-

mentköplagen som flyttar bevisbördan från köparen till säljaren om felet visar sig inom sex 

månader efter varans avlämnande. Felet presumeras då ha funnits vid avlämnandet om inte 

säljaren motbevisar detta. Regelns avsedda funktion och dess tillämpning i fall som rör hästar 

och hundar behandlas i kapitel sex.  

I kapitel sju sammanfattas diskussionen och uppsatsens slutsatser presenteras.  
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2 Köplagarnas tillämpningsområde  

Domstolens bedömning i fallet om hunden Rex baserades på regleringarna i konsumentköpla-

gen. Konsumentköplagen eller köplagen är de lagar som är tillämpliga på köp av hästar och 

hundar och därför ska deras tillämpningsområde beskrivas grundläggande nedan.  

Köplagarna, antingen köplagen eller konsumentköplagen, är tillämpliga på köp av djur och 

deras tillämpningsområde bestäms utifrån tre kriterier, parterna, deras nationalitet och avtals-

subjektet. Vilka som är parter i köpet avgör vilken lag som blir tillämplig av köplagen och 

konsumentköplagen (se nedan). Om köpet görs mellan en part som befinner sig i Sverige och 

en part som befinner sig utomlands behöver ett lagval göras för att bestämma vilken lag som 

är tillämplig.
16

 

För att det köprättsliga regelverket, både köplagen och konsumentköplagen, ska bli tillämpligt 

gäller i första hand att det är fråga om en äganderättsövergång av en vara och att denna vara är 

lös egendom. Lös egendom är negativt definierat och omfattar all egendom som inte är fast 

egendom. Fast egendom definieras i 1 kap 1 § jordabalken och 2 kap jordabalken. Där konsta-

teras det att fast egendom är jord och att denna är indelad i fastigheter. Även de föremål som 

är tillbehör till fastigheten, t.ex. byggnader, och de föremål som är tillbehör till byggnaden är 

fast egendom. All egendom som faller utanför definitionen av fast egendom i jordabalken är 

således lös egendom.
17

 

Lös egendom kan därefter delas in i flera kategorier utifrån egendomens faktiska särdrag. Den 

uppdelning som görs utifrån sakrättens behov är lösöre (lösa fysiska saker), skepp, luftfartyg, 

byggnad på annans mark, löpande värdepapper, enkla skuldebrev och fordringar, finansiella 

instrument samt immaterialrättigheter.
18

 

Köplagen är enligt lagens 1 § tillämplig för köp och byte av lös egendom. Konsumentköpla-

gen gäller dock enligt lagens 1 § bara för lösa saker, vilket alltså är synonymt med lösöre. 

Levande djur anses vara lösa saker varför köplagen eller konsumentköplagen blir tillämplig 

när ett djur säljs. Köplagen blir tillämplig när köpet görs mellan två privatpersoner eller mel-

lan två näringsidkare, när avtalsparterna med andra ord är jämbördiga. Om köparen däremot 

är konsument och säljaren en näringsidkare är det konsumentköplagen som ska tillämpas.
19

 

En konsument är en fysisk person som handlar för ändamål som inte hör till en näringsverk-

samhet. En näringsidkare är en fysisk eller juridisk person som driver en ekonomisk verksam-

het och som betecknas som yrkesmässig. Försäljningen ska ha ett samband med verksamheten 

för att konsumentköplagen ska bli tillämplig och ett sådant samband finns om näringsidkaren 

handlar för ändamål som har samband med näringsverksamheten. Lagen gäller även om sälja-

                                                
16 Om lagval och eventuell tillämpning av Convention on International Sale of Goods, se Ramberg & Herre, sid. 

33 f.  
17 Millqvist, G., Sakrättens grunder, Norstedts Juridik, 2011, sid. 34 f; Ramberg & Herre, sid. 31; prop. 

1988/89:76, sid. 60 f.  
18 Millqvist, sid. 37 f; prop. 1988/89:76 om ny köplag, sid. 60 f. 
19 Ramberg & Herre, sid. 30.  
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ren inte är näringsidkare i de fall köpet förmedlas av en näringsidkare. I så fall svarar både 

näringsidkaren och säljaren för säljarens skyldigheter.
20

  

Definitionen av näringsidkare och konsumenter stämmer överens med definitionen i annan 

konsumentlagstiftning och avsikten är att det ska vara en generell definition. Definitionen 

stämmer också överens med definitionen som görs i konsumentköpsdirektivets artikel 1.2. För 

att en person ska anses vara konsument ska personen vara en fysisk person och det ska av 

avtalet framgå att varan inte ska användas i personens näringsverksamhet. För att en person 

ska anses som näringsidkare krävs det att det finns en koppling till en näringsverksamhet. En 

näringsverksamhet är en verksamhet av ekonomisk natur och som har en sådan karaktär att 

den anses vara yrkesmässig. Verksamheten kan drivas både av en fysisk och en juridisk per-

son, och det kan alltså vara fråga om verksamheter som drivs både av bolag och av enskilda 

näringsidkare.
21

  

Den största skillnaden mellan lagstiftningarna är att köplagen är dispositiv, vilket innebär att 

parterna har full avtalsfrihet. Enligt 3 § ska köplagen tillämpas om inte annat följer av parter-

nas avtal. Detta innebär att de dispositiva reglerna i första hand har en utfyllande funktion. 

Det kan vara så att köplagen helt avtalas bort, men det kan också vara så att avtalet bara regle-

rar sådana situationer där parterna vill ha en annan lösning än köplagens. På så sätt fungerar 

köplagen som en checklista över vad som behöver regleras. Köplagen kan också verka norme-

rande och påverka hur köpavtalet ska tolkas och tillämpas mellan parterna.
22

  

Konsumentköplagen är inte dispositiv på samma sätt som köplagen utan den är alltid tving-

ande till konsumentens fördel. Enligt 3 § konsumentköplagen kan avtalsvillkor som är till 

nackdel för konsumenten, jämfört med bestämmelserna i lagen, aldrig göras gällande mot 

denne. Avsikten är att konsumentköplagen ska vara tvingande på så sätt att den ger konsu-

menten ett minimiskydd beträffande villkoren för köpen.
23

 

Enligt 4 § köplagen gäller bestämmelserna i konsumentköplagen alltid före köplagen, i de fall 

det är fråga om ett konsumentköp. Avsikten med att göra en uppdelning av detta slag och re-

glera konsumentköpen i en egen lag är att konsumenten ska få tillgång till en lagstiftning som 

lätt går att överblicka och hitta i, och som lättare kan ändras.
24

  

  

                                                
20 Lehrberg, B., Köprätt, Norstedts Juridik, 1996, sid. 136 f; Ramberg & Herre, sid. 30.  
21 Se regeringens proposition 2001/02:134 om ändringar i konsumentköplagen, sid. 81 och Håstad, sid. 228. 
22 Ramberg & Herre, sid. 36 f.  
23 Håstad, sid. 226; Ramberg & Herre, sid. 25.  
24 Håstad, sid. 31; Prop. 1988/89:67.  
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3 Fel i häst och hund 

3.1 Inledning  

I det här kapitlet kommer frågan ” Vad avses med ett köprättsligt fel hos hästar och hundar 

och finns det någonting problematiskt kring domstolens tolkning av detta?” att diskuteras. Om 

det föreligger ett fel i varan är i många fall inte en tvistig fråga när det kommer till fall som 

rör hästar och hundar. Tvisten rör oftast frågan om felet är ursprungligt eller inte. I ljuset av 

omständigheterna i fallet om Rex är det dock ändå viktigt att undersöka vad som enligt lag-

stiftningen avses med fel och vad domstolarna i praxis har bedömt som fel i hästar och hun-

dar.  

Följande bestämmelser reglerar vad som enligt lagstiftningen räknas som fel i vara.  

Konsumentköplagen 

 

Fel på varan 

Köplagen 

 

Varans beskaffenhet 

 

Vad som avses med fel 

 

Överensstämmelse med avtalet m. m. 

 

 

16 § Varan skall i fråga om art, mängd, kvalitet, 

andra egenskaper och förpackning stämma över-

ens med vad som följer av avtalet. Den skall vara 

åtföljd av de anvisningar som behövs för dess 

installation, montering, användning, förvaring 

och skötsel.  

 

Om inte annat följer av avtalet, skall va-

ran 

 

1. vara ägnad för de ändamål för vilka varor 

av samma slag i allmänhet används,  

2. vara ägnad för det särskilda ändamål för 

vilket köparen avsåg att varan skulle an-

vändas, om säljaren vid köpet måste ha 

insett detta särskilda ändamål,  

3. stämma överens med den beskrivning 

som säljaren har lämnat och ha de egen-

skaper som säljaren har hänvisat till ge-

nom att lägga fram prov eller modell, och  

4. vara förpackad på vanligt eller annars 

försvarligt sätt, om förpackning behövs 

för att bevara eller skydda varan.  

 

Varan skall anses felaktig, 

1. om den avviker från vad som föreskrivs i 

 

17 § Varan skall i fråga om art, mängd, kvalitet, 

andra egenskaper och förpackning stämma över-

ens med vad som följer av avtalet.  

Om inte annat följer av avtalet, skall va-

ran 

1. vara ägnad för det ändamål för vilket va-

ror av samma slag i allmänhet används,  

2. vara ägnad för det särskilda ändamål för 

vilket varan var avsedd att användas, om 

säljaren vid köpet måste ha insett detta 

särskilda ändamål och köparen har haft 

rimlig anledning att förlita sig på sälja-

rens sakkunskap och bedömning,  

3. ha egenskaper som säljaren har hänvisat 

till genom att lägga fram prov eller mo-

dell, och  

4. vara förpackad på vanligt eller annars 

försvarligt sätt, om förpackning behövs 

för att bevara eller skydda varan.  

Om varan avviker från vad som föreskrivs 

i första eller andra stycket eller i något annat 

avseende avviker från vad köparen med fog kun-

nat förutsätta, är varan att anse som felaktig.  

https://lagen.nu/1990:932#P16S1
https://lagen.nu/1990:931#P17S1
https://lagen.nu/1990:931#P17S2
https://lagen.nu/1990:932#P16S2
https://lagen.nu/1990:932#P16S3
https://lagen.nu/1990:931#P17S2
https://lagen.nu/1990:931#P17S3
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första eller andra stycket,  

2. om säljaren före köpet har underlåtit att 

upplysa köparen om ett sådant förhål-

lande rörande varans egenskaper eller 

användning som han kände till eller 

borde ha känt till och som köparen med 

fog kunde räkna med att bli upplyst om, 

under förutsättning att underlåtenheten 

kan antas ha inverkat på köpet eller,  

3. 3. om varan i något annat avseende avvi-

ker från vad köparen med fog kunnat 

förutsätta. Lag (2002:587).  

 

3.2 Fel på grund av att varan avviker från avsett ändamål 

Tvister om djur startar ofta med att djuret i fråga visar någon slags reaktion på smärta. Det 

kan t.ex. röra sig om att en häst blir halt. Då föreligger ett faktiskt fel. Man talar då om att det 

föreligger en funktionssvikt hos djuret som påverkar dess användningsområde. Om det i stäl-

let är så att köparen avsett att tävla med en travhäst i en speciell åldersklass, men det visar sig 

att hästen är för gammal, föreligger ett rådighetsfel. En tredje typ av fel föreligger om det 

finns en sakrättslig konflikt som rör köpet t.ex. för att det skett ett godtrosförvärv eller tvesala, 

alltså att den som sålde hästen inte hade rätt att förfoga över egendomen på det sätt som skett. 

Sådana fel kallas för rättsliga fel. Då tvisterna om hästar och hundar i majoritet handlar om 

faktiska fel hos djuret kommer denna typ av fel att behandlas närmare.
25

 

Faktiska fel kan delas upp i konkreta fel och abstrakta fel. Ett fel är konkret om varan inte 

stämmer överens med den individuella standard som parterna avtalat om. Felet är abstrakt om 

varan avviker från den generella standard som varan förutsätts ha.
26

 

Varan ska alltså vara beskaffad på det sätt som följer av avtalet, vad gäller art, mängd, kvali-

tet, andra egenskaper och förpackning enligt 16 § första stycket konsumentköplagen och 17 § 

första stycket köplagen. Vad som här avses med ”avtal” är inte bara det som är uttryckligt 

uttalat och reglerat mellan parterna utan även vad som kan anses vara underförstått. Av denna 

anledning är det mycket viktigt att i ett köpavtal som avser ett djur beskriva varans funktion 

och användningsområde, t.ex. att en hund ska användas som jakthund, eller att en häst ska 

användas för att tävla i banhoppning. Om varan avviker från det som har reglerats i avtalet 

föreligger ett konkret fel.
27

  

Om detta inte reglerats i avtalet ska varan vara beskaffad enligt paragrafernas andra stycken. 

Regleras inte varans beskaffenhet av avtalet ska den vara ägnad att användas för de ändamål 

som varor av samma slag i allmänhet används för. Varan ska även kunna användas för det 

särskilda ändamål som varan ska användas för om detta ändamål var känt för säljaren. Enligt 

                                                
25 Håstad, sid. 72.  
26 Hellner. J., Ramberg. J. Speciell avtalsrätt I: Köprätt, Juristförlaget Stockholm, 2004, sid. 168.  
27 Håstad, sid. 235 f.  

https://lagen.nu/1990:932#P16S2
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köplagen måste köparen också ha haft en rimlig anledning att förlita sig på säljarens sakkun-

skap och bedömning.
28

 Om varan avviker från de egenskaper som varan förutsätts ha förelig-

ger ett abstrakt fel.  

Om varan inte kan användas på dess avsedda sätt för att varans egenskaper avviker från vad 

som är avtalat eller från de egenskaper som varan förutsätts ha föreligger en funktionssvikt. 

Denna definition av fel, funktionssvikt, är en legaldefinition av fel. Denna legaldefinition in-

nebär enligt Agell att köparen ska kunna förlita sig på att varan kan användas för det allmänna 

ändamålet under en viss tidsperiod, normalt under varans hållbarhetstid.
29

 Huruvida detta 

resonemang är tillämpbart på levande djur kan ifrågasättas eftersom det inte rör sig om en 

fabriksproducerad vara som kan förväntas hålla under en vis tid. Kanske vore det lämpligare 

att betrakta levande djur som begagnade varor? Det är dock så att 20 a § konsumentköplagen 

också baseras på ett hållbarhetsresonemang och eftersom regeln anses vara tillämplig på fall 

som rör levande djur är en sådan slutsats inte utesluten. Frågan diskuteras vidare i kapitel 6.  

I NJA 1989 s. 156 gjordes en invändning om att fel i vara förelåg eftersom det förelåg en brist 

i varans kärnegenskaper och att varans kärnegenskaper måste anses vara garanterade. Hovrät-

ten fann att vissa kärnegenskaper hos djuret får anses vara utfästa, även om detta inte har be-

rörts under köpeförhandlingen. Detta innebär t.ex. att djuret inte lider av någon livshotande 

defekt. Högsta domstolen fann dock att ” [d]et är tveksamt om det finns något utrymme för att 

tillämpa principen om kärnegenskaper på ett köp av levande djur.” Säljarens skadeståndsan-

svar i fallet grundades därför inte på bristerna i djurets egenskaper, utan på säljarens underlå-

tenhet av att upplysa köparna om riskerna med den avvikelse som förelåg.  

I många fall är det en förutsättning för köpets genomförande att djuret kan gå igenom en vete-

rinärbesiktning utan anmärkning. Frågan om detta kan anses innebära en garanterad felfrihet 

hos djuret har prövats i flertalet fall. I NJA 1976 s. 678 ansågs säljaren ha lämnat en garanti i 

och med att en veterinärundersökning genomfördes och intygade felfrihet i hästens hovar. Det 

visade sig sedan att hästen hade en kronisk hovsjukdom, vilken säljaren hade ett felansvar för 

i och med garantin. Köpare har i senare fall, till följd av detta fall, yrkat ansvar för fel i vara 

på grund av att köpet var villkorat av en veterinärbesiktning utan anmärkning och att det där-

för fanns en garanterad felfrihet hos djuret. Hovrätterna har i de fallen funnit att veterinärun-

dersökningarna har varit allmänt formulerade och att de inte garanterat någon specifik felfri-

het varför de inte utgjorde någon allmän garanti om felfrihet hos hästen vid avlämnandet.
30

  

3.2.1 Exempel på fel hos hästar och hundar i praxis 

Tvister om fel i djur har i flera fall prövats av högsta domstolen. Att en häst hade ett överbett 

som hindrade den från att till fullo tillgodogöra sig föda ansågs i NJA 1922 s. 596 utgöra ett 

fel, även om det inte var ett väsentligt fel som kunde leda till köpets återgång. I NJA 1938 s. 

273 gällde tvisten ett ungt sto som var istadigt och inte gick att köra, vilket var det ändamål 

                                                
28 Eriksson, A., Nordling, L., Palm., T., Konsumentköp, en kommentar till konsumentköplagen Karnov Group 

Sweden, 2011, sid. 119 ff. 
29 Agell, A., Felbegreppet, funktionsgarantier och försäkring vid funktionssvikt hos varan, SvJT 1991 s. 404, sid. 

411 f.  
30 Göta hovrätt, avgörandedatum 2009-06-16, mål nummer T 3262-08; Svea hovrätt, avgörandedatum 2010-11-

16, mål nummer T 10067-09.  
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hon var inköpt för. Hovrätten, vars dom högsta domstolen sedan fastställde, fann att hästen 

var behäftad med fel eftersom den inte kunde användas till arbete. Hästen i NJA 1976 s. 140 

hade fång
31

, som visade sig vara kronisk och det konstaterades att detta gjorde hästen otjänlig 

för både det avsedda ändamålet och för de flesta andra användningsområdena för hästen, var-

för fel förelåg. I NJA 1989 s. 156 hade en hund stora problem på grund av den höftleds-

dysplasi som utvecklades under hundens första levnadsår. Problemen blev så allvarliga att 

hunden fick lov att avlivas.  

En slutsats som kan dras av fallen som prövats av högsta domstolen är att om en skada eller 

en sjukdom hos ett djur påverkar djuret såtillvida att det inte kan ”användas” till det som dju-

ret är ägnat för så anses ett fel i köprättslig mening föreligga. Djuret uppfyller då inte den 

funktionalitet som kan förväntas av det och det föreligger då en funktionssvikt. Detta resone-

mang om fel som baseras på att det föreligger en funktionssvikt återfinns även i hovrätternas 

praxis.  

En relativt vanlig åkomma hos hästar är en skelettförändring som kallas för kissing spines. 

Kissing spines är en patofysiologisk avvikelse som innebär att hästens tornutskott i ryggen är 

för täta eller ibland överlappande. Detta kan orsaka smärta och ömhet i ryggen hos hästarna. I 

ett fall från år 2001 fann tingsrätten, vars dom hovrätten fastställde, att de kliniska symptom 

som hästen börjat uppvisa strax efter köpet var hänförliga till att hästen hade kissing spines 

och eftersom det gjorde att hästen inte kunde ridas förelåg ett köprättsligt fel.
32

 

Hästen Idylle såldes som hopphäst från en näringsidkare till en konsument, men efter några 

månader kändes hästen halt och en hältutredning gjordes. Hältan berodde sannolikt på en 

äldre skada som slagits upp och det konstaterades att hästen inte skulle kunna tävla i ban-

hoppning mer. Eftersom hästen inte kunde användas för sitt avsedda ändamål som framgick 

av köpekontraktet ansågs hästen vara behäftad med fel.
33

  

I fallet om hästen Galliano, som uppvisade hälta, var det klarlagt att hästen hade ryggsjukdo-

men spondylos. Spondylos innebär att det har skett en överbyggning av kotbenen i bröstryg-

gen, vilket alltså betyder att en del av kotkropparna har vuxit samman. Tingsrätten fann att 

spondylosen inte innebar någon funktionsnedsättning för hästen och det inte fanns något sam-

band mellan spondylosen och hästens hälta. Tingsrätten fann därför att det inte förelåg något 

fel i köprättslig mening. En slutsats av utlåtandena från veterinärerna som hördes i hovrätten 

var dock att ”det inte är teoretiskt omöjligt att spondylos, som enligt dem är en sällsynt förete-

else, kan leda till nedsatt rörelseförmåga”. Hovrätten fann därför att det genom utredningen 

var tillräckligt klarlagt att hästen varit behäftad med ett fel som medförde funktionsnedsätt-

ning.
34

 

                                                
31 Fång är en smärtsam hovsjukdom som kan uppstå av olika anledningar, ibland till följd av en allergisk reakt-

ion, t.ex. på foder. Sjukdomen innebär att en inflammation uppstår i hoven. I fallet hade hästen kronisk fång som 

ledde till förändringar i hoven som gjorde att hästen inte gick att sko. 
32 Svea hovrätt, avgörandedatum 2001-11-27, mål nummer T 30-01.  
33 Svea hovrätt, avgörandedatum 2011-02-15, mål nummer T 719-10. 
34 Svea hovrätt, avgörandedatum 2009-04-09, mål nummer T 3977-07.  
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I dessa fall har domstolen inte kunnat utesluta att funktionsnedsättningen beror på en äldre 

skada eller en patofysiologisk avvikelse och gemensamt för dem alla är att det faktiskt har 

uppstått någon slags funktionsnedsättning som påverkat djurets egenskaper. Om det är så att 

ett ursprungligt fel inte kan uteslutas enbart på grund av att det finns en gammal skada eller en 

patofysiologisk avvikelse och om det dessutom, som i fallet om Rex, räcker med att konsta-

tera att det finns en beaktansvärd risk för en funktionsnedsättning bör det innebära en ökad 

möjlighet för köpare att åberopa fel i vara.  

Detta är ett resonemang som är mycket fördelaktigt för köparna och resonemanget skulle 

kunna anses ligga i linje med argumentet att varor ska anses ha vissa kärnegenskaper. Pro-

blemet med ett sådant resonemang är att det finns många djur som kan fungera till fullo trots 

att det har en gammal skada eller en patofysiologisk avvikelse. Undersökningar visar att det är 

många hästar som har den ovan nämnda patofysiologiska avvikelsen kissing spines, men att 

det är långt ifrån alla som lider av det.
35

 Symptomen verkar i vissa fall snarare ha att göra med 

hantering och träning av hästen. Liknande slutsatser ka dras om hundar med höftleds-

dysplasi.
36

 Detta är en fråga som ska diskuteras i kapitel 5.3. För syftet med detta kapitel är 

det viktigt att återvända till frågan ”vad är ett fel?”.  

Är det funktionssvikten i sig som är felet eller är det orsaken till funktionsvikten som är felet? 

Enligt majoriteten av fallen måste frågan besvaras så att det är funktionssvikten som är felet, 

men enligt domstolens resonemang i fallet om Galliano måste frågan besvaras med att det är 

orsaken till funktionssvikten (spondylosen) som är felet. I så fall, om det är orsaken till funkt-

ionssvikten som är felet, kan då orsaken i sig vara ett fel trots att ingen funktionssvikt upp-

stått? Enligt resonemanget i fallen om Idylle och Galliano besvaras frågan nekande, det måste 

finnas ett samband mellan orsaken och funktionssvikten. Enligt domstolens resonemang i 

fallet om Rex kan frågan dock besvaras jakande, om det kan konstateras att det finns en beak-

tansvärd risk för funktionssvikt.  Om det är så att en beaktansvärd risk för funktionssvikt ses 

som ett fel i köprättslig mening leder det till frågan om en person som köper en häst och sedan 

ångrar sig angående köpet, kan ta hästen till veterinären och söka efter gamla skador eller 

patofysiologiska avvikelser som innebär en risk för framtida funktionssvikt och då få rätt att 

åberopa felpåföljder?  

I de flesta fallen har förekomsten av fel inte varit föremål för en utvecklad diskussion och 

bedömningen i praxis varierar. Detta leder till en svårighet att dra slutsatser om vad som avses 

med fel hos hästar och hundar. Ser man till ordalydelsen i lagstiftningen så står det att varan 

ska ” vara ägnad för det ändamål för vilket varor av samma slag i allmänhet används” och 

”vara ägnad för det särskilda ändamål för vilket varan var avsedd att användas”. När det 

kommer till gamla skador och patofysiologiska avvikelser så kan de påverka djurets funktion-

er, men det kan också vara så att djuren fungerar väl trots förekomsten av skador eller avvi-

kelser. Mot bakgrund av detta kan det konstateras att djurets fysiska egenskaper inte påverkas 

förrän funktionssvikten uppstår och att måste på något sätt både finnas en orsak och en funkt-

ionssvikt. Det kan därför diskuteras om det i fallet om Rex förelåg fel i vara på grund av bris-

                                                
35 Deckeman, sid. 44 f.  
36 Se NJA 1989 s. 156. Se även veterinärernas utlåtande om åkomman Spondylos som beskrivits ovan.  
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ter i hundens egenskaper eller om den förhöjda risken för funktionssvikt var något som köpa-

ren inte med fog kunnat förvänta sig och att det av den anledningen förelåg fel i vara.  

3.3 Fel på grund av avvikelse från köparens befogade förväntningar 

För att bemöta en invändning om att varan inte var felaktig eftersom den kan användas till 

sådana saker som varan i allmänhet användas för och för det särskilda ändamål som varan 

köpts in för, kan köparen hävda att varan är sämre än vad han eller hon med fog kunnat förut-

sätta, se 16 § tredje stycket konsumentköplagen och 17 § tredje stycket köplagen. För konsu-

mentköp gäller även att varan är felaktig om säljaren inte upplyst köparen om sådana förhål-

landen avseende varans egenskaper som köparen med fog kan förvänta sig bli upplyst om. 

Vad köparen med fog kan förvänta sig avgörs av parternas förhållande och vad som före-

kommit under köpeförhandlingen. En vägledande faktor är varans pris. Klart är dock att köpa-

ren i normala fall kan förvänta sig att varan ska hålla i under dess angivna hållbarhetstid. 

Även när varan sålts i befintligt skick enligt 18 § konsumentköplagen och 19 § köplagen gäl-

ler att varan är felaktig om den är sämre än vad köparen med fog kunnat förutsätta, även om 

förväntningen om varans skick rimligtvis måste vara lägre än på en nyproducerad vara.
37

  

Det framgår inte av domskälen i fallet om Rex, men om det är så att hunden inte ansågs vara 

felaktig på grund av en funktionssvikt utan för att den avvek från vad köparen med fog kunnat 

förutsätta, vad innebär det för framtida fall? Har konsumenter som köper djur fog att förut-

sätta att djuret är fritt från alla genetiska avvikelser och inte har några tidigare skador som gör 

att det föreligger en förhöjd risk för att djuret i framtiden eventuellt får kliniska besvär? Hur 

ska hållbarhetsresonemanget tillämpas i dessa situationer? Går det att tala om att det finns en 

förväntad hållbarhet hos en levande varelse? Vad kan man egentligen förvänta sig när man 

köper ett djur? Vad köparen med fog kan förvänta sig av varan beror på den undersökning av 

varan som görs, och säljarens upplysningar kring varan och frågor som berör det ska diskute-

ras i kapitel fyra.  

3.4 Friskrivningar 

Ett sätt att undvika ett framtida felansvar kan vara att säljaren friskriver sig ansvaret för even-

tuella fel som kan uppkomma. Eftersom köplagens regler är dispositiva kan de avtalas bort 

och köparen har en stor möjlighet att göra friskrivningar. En friskrivning innebär att säljaren 

gör ett förbehåll om t.ex. en viss egenskap hos varan, vilket leder till att kraven på varan 

sänks.
38

 I konsumentköp kan säljaren göra förbehåll avseende varans egenskaper, men ett 

sådant förbehåll måste vara konkret och det ska tydligt framgå på vilket sätt som säljaren re-

serverar sig för varans skick. Säljaren kan inte friskriva sig från alltför omfattande fel. En fri-

skrivning om rostskador på en bil kan t.ex. vara en godtagbar friskrivning enligt 17 § konsu-

mentköplagen, men om felen är så omfattande att bilen inte kan användas, så kommer de 

tvingande bestämmelserna i 16 § tredje stycket moment två och tre, om säljarens upplys-

ningsplikt och köparens befogade förväntningar i stället att vara tillämpliga. Även reglerna 

                                                
37 Prop. 1988/89:76, sid. 84; prop. 1989/90:89, om ny konsumentköplag, sid. 98. 
38 Prop. 1988/89:76, sid. 36.  
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om produktsäkerhet och marknadsföring i 18 och 19 §§ konsumentköplagen, samt 36 § av-

talslagen kan komma att aktualiseras vid en sådan friskrivning.
39

 

Konsumentköplagens tvingande bestämmelser i 16 § stycke två och tre kommer alltså alltid 

att träda in i de fall friskrivningarna som har gjorts är för omfattande. Detta innebär att möj-

ligheten till friskrivningar är begränsad. Den inte helt tydliga uppfattningen om vad som är ett 

fel och den begränsade möjligheten av friskrivningar innebär ett dilemma som uppstår i prak-

tiken för näringsidkare. Många olika orsaker kan orsaka framtida funktionsnedsättningar och 

vid försäljningen av ett djur kan det vara så att näringsidkaren inte känner till alla sådana möj-

liga orsaker hos djuret och än mindre kan bedöma den risk som de medför. Det kan också 

vara så att undersökningen kan genomföras förrän efter köpet, som i de flesta fall av höftleds-

dysplasi. Det är inte heller säkert att en veterinär kan finna alla avvikelser och bedöma dem.
40

 

En friskrivning är ett sätt att undvika ansvar för sådant som inte kan upptäckas och om en 

friskrivning inte kan göras behöver säljaren ta en större risk.  

3.5 Sammanfattning  

En vara kan anses vara felaktig på grund av olika omständigheter. Den kan vara felaktig för 

att den inte har de egenskaper som varan förväntas ha, eller för att den avviker från köparens 

befogade förväntningar. Det är inte klarlagt om det är funktionssvikten eller orsaken till funkt-

ionssvikten som leder till slutsatsen att varan inte har de förväntade egenskaperna. Det är hel-

ler inte klarlagt om det behöver finnas en konstaterad funktionssvikt utan om det räcker med 

att det förekommer något som kan komma att orsaka funktionssvikt. Vilka egenskaper som 

varan förväntas ha och vilka befogade förväntningar som köparen kan anses ha på varan är 

olika i varje enskilt fall. Friskrivningar är en möjlighet för säljaren att undvika ett framtida 

felansvar till viss mån. Denna möjlighet är begränsad i konsumentköp.  

 

  

                                                
39 Håstad, sid. 238 f.  
40 En viktig praktisk aspekt, som förvisso inte ska diskuteras i detta arbete men som förtjänar att nämnas, är vete-

rinärernas roll i köpet av ett djur. Liksom i ett fastighetsmål där besiktningsmannens expertutlåtande spelar stor 

roll har veterinärernas uttalanden och upptäckter stor betydelse i häst- och hundmål. Läs gärna hästveterinären 

Izabella Gransweds reflektioner om de svårigheter som veterinärer ställs inför och att hon ser det som en eventu-

ell lösning att undvika röntgning av djur innan försäljning. 

http://www.hippson.se/blogs/HusbloggareIzabella/rontgen-kan-skapa-problem.htm hämtad den 25 januari 2016.   

http://www.hippson.se/blogs/HusbloggareIzabella/rontgen-kan-skapa-problem.htm
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4 Upplysningar om fel och undersökning av varan 

4.1 Inledning 

En viktig regel som återfinns direkt eller indirekt i de båda köprättsliga lagstiftningarna är att 

fel som köparen känner till inte får åberopas, i vissa fall skulle det alltså föreligga ett fel om 

inte köparen kände till det.
41

 Felen kommer till köparens kännedom dels i och med att köpa-

rens undersökning av varan och dels genom att säljaren har en viss upplysningsplikt om de fel 

som finns och som köparen kan förväntas bli upplyst om. Hur detta skiljer sig mellan de olika 

lagstiftningarna och vad detta får för konsekvenser ska diskuteras nedan.  

4.2 Säljarens upplysningsplikt 

Säljarens upplysningsplikt regleras i 16 § tredje stycket, andra punkten i konsumentköplagen 

och 19 § första stycket, andra punkten köplagen. Upplysningsplikten omfattar enligt köplagen 

”sådant väsentligt förhållande rörande varans egenskaper eller användning som han måste 

antas ha känt till och som köparen med fog kunde räkna med att bli upplyst om” och enligt 

konsumentköplagen ” sådant förhållande rörande varans egenskaper eller användning som 

han kände till eller borde ha känt till och som köparen med fog kunde räkna med att bli upp-

lyst om”. Det kan alltså konstateras att upplysningsplikten är något vidare enligt konsument-

köplagen.
42

 

För att ett felansvar för säljaren ska uppstå krävs det även att den information som säljaren har 

underlåtit att lämna kan antas ha inverkat på köpet, vilket säljaren ska göra antagligt.
43

 Detta 

är enligt Martinsson säljarens möjlighet att undvika ansvar för fel i varan eftersom säljarens 

onda tro om ett fel kan utgöra grunden för ett felansvar. En typ av upplysning avseende varan 

sker också om säljaren lämnar en friskrivning avseende varan.
44

 Om köparen blir upplyst om 

ett fel, eller själv upptäcker felet vid en undersökning av varan förlorar köparen rätten att åbe-

ropa felet. Det räcker dock inte med att köparen är medveten om en omständighet, utan köpa-

ren måste ha fått en uppfattning om omständighetens betydelse.
45

  

Det är inte vanligt att säljaren invänder att köparen har blivit upplyst om det åberopade felet 

när det gäller fall som handlar om djur, men I NJA 1989 s. 156 diskuterades säljarens plikt att 

underrätta köparen om förhållanden som är av vikt för köpet. I målet ansågs köparna inte ha 

fått tillräckligt med information om risken att valpen kunde utveckla höftledsdysplasi och vad 

detta skulle innebära. Domstolen la här även vikt vid att köparen inte hade blivit upplyst om 

att förekomsten av höftledsdysplasi skulle komma att inverka på möjligheterna att försäkra 

hunden.  

 

                                                
41 C., Martinsson, Säljarens upplysningsplikt – en fråga om att gå över ån för vatten?, JT 1992-93 s. 436, sid. 

437.  
42 Prop. 1988/89:76, sid. 92.  
43 B., Lehrberg, Förutsättningssynpunkter på köprättens felbegrepp, SvJT 1990 s. 543, sid. 4; Prop. 1988/89:76, 

sid. 92. 
44 Martinsson, sid. 438 ff.  
45 Prop. 1988/89:76, sid. 93.  
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4.3 Undersökning av varan  

4.3.1 Köparens undersökning av varan 

I 20 § köplagen finns en bestämmelse som innebär att köparen inte får åberopa fel som han 

eller hon kände till vid köpet. Det finns ingen plikt att undersöka varan inför köpet. Bestäm-

melsen aktualiseras när det har skett en undersökning av varan eller när köparen har uppma-

nats att undersöka varan, men underlåtit att göra det. För att regeln ska aktualiseras måste kö-

paren vid undersökningen upptäcka eller bort upptäcka de felgrundande omständigheterna. 

Köparen måste också ha en uppfattning om omständigheternas betydelse för användningen av 

varan för att denne ska förlora rätten att åberopa felet. Om köparen saknar de fackkunskaper 

som krävs för att kunna göra en korrekt bedömning av felets omfattning förlorar köparen inte 

rätten att åberopa felet.
46

  

Vilka fel som köparen inte får åberopa beror på hur undersökningen görs. I NJA 1996 s. 598 

åberopade köparna fel i den husbil som de hade köpt eftersom det hade uppstått vattenskador. 

Köparna hade besiktigat bilen två gånger, men det hade inte gjorts någon mer ingående under-

sökning och de hade inte anlitat en fackman. Vid köp av hästar och hundar genomförs i 

många fall en besiktning av en veterinär, men det är även många som väljer att inte besiktiga 

djuren innan försäljning. Vilka fel som kan förväntas upptäckas beror på om den som genom-

för undersökningen är veterinär eller inte, och vilken sakkunskap den personen i så fall har. 

Undersökningsmöjligheterna påverkas också av den typ av undersökning som görs. Avseende 

hästar skiljer man på om det har skett en gårdsbesiktning eller en klinikbesiktning. En gårds-

besiktning genomförs i regel hemma på gårdsplanen medan en klinikbesiktning genomförs på 

en veterinärklinik. På en veterinärklinik finns ytor med hårt, plant underlag som lämpar sig 

väl för att göra en hältutredning och det är därför lättare att undersöka hälta där jämfört med 

en grusplan. På kliniken finns det dessutom möjlighet att genomföra röntgenundersökningar 

och ultraljudsundersökningar.  

Hovrätten fann i ett fall som avgjordes 2011 att det förelåg ett köprättsligt fel hos en häst som 

inte kunde tränas eller tävlas i hoppning, vilket den var inköpt för. Hästen var halt och rätten 

fann att hältan berodde på en hovbensförbroskning
47

. Köplagen var tillämplig på köpet och i 

hovrätten prövades frågan om köparen borde ha upptäckt felet vid undersökningen och där-

med hade förlorat sin rätt att åberopa felet. Rätten fann att det vid överlåtelsebesiktningen var 

ostridigt att hästen var halt och att köparen var medveten om det. Omständigheterna i fallet 

var dock sådana att varken den veterinär som genomförde besiktningen eller den andra veteri-

när som undersökte hästen vid de efterkommande undersökningstillfällena kunde härleda häl-

tan till hovbensförbroskningen. Köparen saknade sakkunskaper och hade att förlita sig på ve-

terinärernas utlåtanden varför hon inte ansågs ha förlorat rätten att åberopa felet.
48

 

 

                                                
46 Prop. 1988/89:76, sid. 93.  
47 En hovbensförbroskning innebär att det har bildats en förbroskning runt hästens hovben. Bildas detta på flera 

ben brukar det generellt sett inte leda till hälta, men om det bara sker på ett ben kan det leda till smärta och hälta.  
48 Svea hovrätt, avgörandedatum 2011-09-09, mål nummer T 5745-10.  
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4.3.2 Konsumentens undersökning av varan  

I konsumentköplagen finns det inte någon bestämmelse som motsvarar 20 § köplagen, men 

den undersökning som köparen gör (eller väljer att avstå ifrån) påverkar vad han med fog 

kunnat förutsätta. Vad köparen med fog kan förvänta sig har alltså att göra parternas kommu-

nikation inför köpet och de slutsatser som köparen drar vid de undersökningar som görs av 

varan. Om det vid diskussionen om fel i vara framkommer att köparen måste ha känt till en 

viss egenskap hos varan kan det även hävdas att den egenskapen var underförstått avtalad 

mellan parterna. Om köparen har valt att inte undersöka varans skick och egenskaper kan kö-

paren inte heller invända att den är sämre än vad han med fog kunnat förutsätta.
49

 

I konsumentköpdirektivet som antogs år 1999
50

 reglerades varans avtalsenlighet. Enligt direk-

tivet ska en konsument inte kunna åberopa ett fel som var känt när avtalet ingicks. Den 

svenska lagstiftaren valde att inte implementera bestämmelsen eftersom detta redan följde av 

16 § första stycket konsumentköplagen, om än inte uttryckligt. Håstad menar att det inte spe-

lar någon roll att det inte finns någon lagstadgad undersökningsplikt i konsumentköplagen, 

eftersom köparens kännedom eller vårdslösa okännedom om en varas fel påverkar vad köpa-

ren med fog kan förvänta sig (se paragrafens tredje stycke). Liksom vid säljarens upplysing 

gäller vid köparens undersökning att köparen bara förlorar rätten att åberopa felet om köparen 

både känt till det aktuella felet och vilken betydelse det har för varans funktion.
51

 

För att en köpare ska förlora rätten att åberopa en omständighet som har orsakar en funktions-

svikt måste köparen alltså både ha haft kännedom om omständigheten och den funktionssvikt 

som kan orsakas. Frågan är vilken rätt man som köpare har att åberopa ett fel hos ett djur, som 

är ett fel som är vanligt förekommande för den rasen. Hunden Rex var en schäfer och bland 

hundrasen är höftleds- och armbågsdysplasi vanligt förekommande. Djur som används i avel 

kontrolleras för att generna inte ska föras vidare. Frågan är om köparens befogade förvänt-

ningar kring förekomsten av höftledsdysplasi på något sätt kan anses påverkas av den proble-

matik som finns hos rasen som helhet? Det är inte en invändning som görs i målet, men det 

vore intressant att se hur en sådan invändning skulle diskuteras och bemötas i ett annat mål. 

4.4 Sammanfattning  

En köpare får inte åberopa ett fel som denne känner till, men vad detta innebär när köpet avser 

levande djur kan inte anses vara klarlagt, eftersom detta diskuteras endast i ett fåtal fall. Det 

finns ingen plikt att undersöka varan, men att avstå från undersökningen påverkar köparens 

befogade förväntningar på varan.  

 

  

                                                
49 Se 16 § första och tredje styckena konsumentköplagen.  
50 Europaparlamentet och rådets direktiv 1999/44/EG av den 25 maj 1999 om vissa aspekter rörande försäljning 

av konsumentvaror och härmed förknippade garantier. 
51 Håstad sid 244; prop. 2001/02:134 s. 41; Eriksson m.fl. sid. 133. 
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5 Tidpunkten för felbedömningen – fel ”in nuce”  

5.1 Inledning  

Mot bakgrund av det som har diskuterats i kapitel tre kan det konstateras att det inte räcker att 

varan är felaktig enligt 16 § konsumentköplagen eller 17 § köplagen för att det ska föreligga 

ett felansvar för säljaren. Det måste också kunna konstateras att felet, eller ett frö till felet, 

förelåg då varan överlämnades från säljaren till köparen. Om det inte kan konstateras att felet 

förelåg vid varans avlämnande är det alltså inte så att varan inte är felaktig, utan att det inte 

föreligger ett felansvar för säljaren. Ofta visar sig inte felet i form av en funktionssvikt hos 

djuret vid köpet utan först senare och frågan är då om orsaken till felet förelåg redan vid kö-

pets genomförande. I detta kapitel diskuteras den problematik som kan uppstå vid bedöm-

ningen av detta hos ett levande djur, samt bedömningar kring bevisbörda och beviskrav. 20 a 

§ konsumentköplagen kommer att behandlas separat i kapitel sex.  

5.2 Avgörande tidpunkten för bedömningen av om fel föreligger 

 

 

Konsumentköplagen 

 

20 § Frågan om varan är felaktig skall bedömas med 

hänsyn till dess beskaffenhet när den avlämnas. Sälja-

ren svarar för fel som har funnits vid denna tidpunkt, 

även om felet visar sig först senare.  

Om köparen underlåter att i rätt tid hämta 

eller ta emot en vara som hålls tillgänglig för hans 

räkning, svarar säljaren dock inte för försämring som 

inträder därefter och som beror enbart på varans egen 

beskaffenhet.  

Uppkommer en försämring av varan efter 

avlämnandet, skall varan anses felaktig om försäm-

ringen är en följd av säljarens avtalsbrott.  

 

 

Köplagen 

 

21 § Frågan om varan är felaktig skall bedömas med 

hänsyn till dess beskaffenhet när risken för varan går 

över på köparen. Säljaren svarar för fel som har 

funnits vid denna tidpunkt även om felet visar sig 

först senare.  

Uppkommer en försämring av varan efter 

det att risken har gått över på köparen, skall varan 

anses felaktig, om försämringen är en följd av sälja-

rens avtalsbrott. Detsamma gäller om säljaren ge-

nom en garanti eller liknande utfästelse har åtagit sig 

att under en viss tid svara för varans användbarhet 

eller andra egenskaper och försämringen avser en 

egenskap som omfattas av utfästelsen.  

 

 

 

Bedömningen av om det föreligger ett fel i vara ska alltid ske med hänsyn till varans beskaf-

fenhet när risken för varan övergår från säljaren till köparen. Säljaren ska svara för de fel som 

finns hos varan vid denna tidpunkt, även om felen visar sig först senare. En försämring av 

varan som sker innan riskens övergång svarar alltså säljaren för, och försämringen ger köpa-

ren rätt att åberopa t.ex. prisavdrag eller hävning. En försämring som uppstår när risken har 

gått över till köparen är inte säljarens ansvar.  

https://lagen.nu/1990:932#P20S1
https://lagen.nu/1990:931#P21S1
https://lagen.nu/1990:932#P20S2
https://lagen.nu/1990:932#P20S3
https://lagen.nu/1990:931#P21S2
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5.2.1 Riskens övergång 

Risken övergår från säljaren till köparen vid olika tillfällen och i de olika lagarna har lagstifta-

ren valt två olika sätt att lagstifta. Enligt 20 § konsumentköplagen ska varans felaktighet be-

dömas med hänsyn till dess beskaffenhet vid avlämnandet. Lagtexten är alltså annorlunda 

formulerad än köplagens lagtext, men innebörden av bestämmelsen är densamma, eftersom 

risken enligt 8 § andra stycket konsumentköplagen alltid går över på köparen vid varans av-

lämnande. Av denna anledning används i denna uppsats ibland ordet ”avlämnande” som sy-

nonymt med begreppet ”riskövergång”, i de avsnitt där konsumentköp avhandlas.  Innebörden 

av att risken går över från säljaren till köparen är att köparen då måste betala för varan även 

om den förstörs eller försämras. Uppkommer ett fel på varan efter riskens övergång är felet 

inte längre säljarens ansvar.
52

 

Varan anses avlämnad enligt konsumentköplagen när den har kommit i köparens besittning, 

enligt 6 §. En besittningsövergång sker när köparen själv har fått hand om varan. I normalfal-

let innebär det att man har fått hand om varan och att man har en viss kontroll över varan. Det 

har dock inte varit lagstiftarens avsikt att säljaren ska svara för varans försämring i varje fall, 

varför ett undantag har förts in i 20 § andra stycket. Om köparen inte hämtar eller tar emot en 

vara ska säljaren inte svara för en försämring som inträder som en följd av detta och av varans 

egen beskaffenhet.
53

 

Enligt köplagen ska varans felaktighet alltid bedömas utifrån varans beskaffenhet vid riskens 

övergång, 21 § köplagen. Risken går över till köparen när varan avlämnats, enligt huvudre-

geln i 13 § första stycket köplagen. Om varan inte avlämnas i rätt tid och det beror på köparen 

går risken över när säljaren möjliggjort avlämnandet, detta gäller även om varan ska hämtas 

på annan plats och köparen inte hämtar varan när den hålls tillgängligt, se 13 § andra och 

tredje stycket. Detta överensstämmer med reglerna om varans avlämnande, enligt vilka varan 

ska anses avlämnad när köparen har tagit om hand om den eller när varan lämnats till en 

transportör (med undantag för när säljaren själv transporterar varan), se 6-7 §§ köplagen.
54

 

5.2.2 Fel in nuce   

Enligt 21 § första stycket andra meningen köplagen och 20 § första stycket andra meningen 

konsumentköplagen ska säljaren svara för fel som funnits vid riskövergången även om felet 

visar sig först senare. Detta innebär att det måste ha funnits åtminstone ett frö till felet vid 

detta tillfälle för att säljaren ska svara för felet. Man talar i detta sammanhang om fel ”in 

nuce” (i nöten). När det gäller varor som är levande och utvecklas så visar sig det ”köprätts-

liga felet” ofta först senare och därför blir det i många fall aktuellt att göra en bedömning av 

om det fanns ett frö till felet vid riskens övergång. Om ett fel visar sig vid normalt bruk har 

felet ofta sin grund i en bakomliggande faktor. När det gäller ”vanliga varor” kan det t.ex. 

vara fråga om dåligt material, dålig konstruktion eller dålig tillverkning. När det gäller djur 

                                                
52 Eriksson m.fl. sid. 80 och sid 148; prop. 1988/89:76, sid. 78 ff.  
53 Håstad, sid. 231 f; Lehrberg 1996, sid. 140 f.  
54 Håstad, sid. 37 ff; Ramberg & Herre, sid. 63 f.  
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kan det exempelvis vara fråga om en sjukdom som djuret var smittat med redan vid avläm-

nandet.
55

  

5.2.3 Ärvda anlag, alltid ett fel ”in nuce”? 

I NJA 1938 s. 273 ansåg domstolen att hästen var felaktig eftersom den var istadig och inte 

ville dra vagn eller andra redskap. Frågan var dock om detta var ett beteende som uppkommit 

efter köpet eller om det fanns när risken övergick från säljaren till köparen. Av utredningen i 

målet framgick att hästen hade använts till jordbruksarbete på ett sätt som ansågs vara mindre 

lämpligt för en så ung häst. Högsta domstolen konstaterade dock att den betydande istadighet 

som stoet uppvisade inte berodde på detta utan på ärvda anlag, varför stoet ansågs ha varit 

behäftad med felet redan innan stoet övergick i köparens besittning. Detta fall kan jämföras 

med NJA 1940 s. 359 där hästens beteendeförändringar inte kunde hänföras till någon beteen-

deförändring hos föräldradjuren. Lynnesfelen hade uppkommit hos hästens nya ägare och 

därför ansåg domstolen, som konstaterats ovan, att det inte förelåg ett fel i köprättslig mening. 

I NJA 1989 s. 156 bekräftas att en genetisk variation som orsakar ett köprättsligt fel innebär 

att felet förelåg vid riskens övergång, eftersom orsaken till felet är medfödd. Fallet gällde 

hunden Lufsens Gäsperth, en newfoundlandshund, som några månader efter köpet utvecklade 

så svåra symptom av sin höftledsdysplasi att han fick lov att avlivas. Frågan var då om felet 

berodde på de ärftliga generna för höftledsdysplasi eller utomstående faktorer som motion och 

utfodring. Domstolen konstaterade att eftersom höftledsdysplasi är en ärftlig sjukdom som 

föräldradjuren hade, om än av lindrigare grad, fanns det ett frö till felet hos djuret redan vid 

avlämnandet i enlighet NJA 1938 s. 273.  

Det är med hänvisning till NJA 1989 s. 156 som hovrätten i fallet om hunden Rex fann att det 

förelåg ett fel in nuce. Djur har alltså enligt äldre praxis, som redovisats ovan, ansetts vara 

felaktiga om en defekt som har utvecklats efter köpets genomförande har varit betingad av 

ärvda anlag. Det är i målet konstaterat att det hos Rex inte har utvecklats några defekter, föru-

tom att han har fått diagnosen höftledsdysplasi, riskerna med det är (som ovan konstaterats) 

och att denna risk låg inom säljarens felansvar och därför gav köparen rätt till prisavdrag.
56

 

5.3 Orsakssamband 

Vad gäller fallet om hunden Rex kan det konstateras att rätten fann ett orsakssamband mellan 

hundens ärftligt betingade sjukdom och risken för framtida funktionssvikt. I många fall avser 

domstolarnas bedömning det orsakssamband som finns mellan den patofysiologiska avvikel-

sen och den uppkomna funktionssvikten. I fallet konstaterades det att höftledsdysplasin hade 

utvecklats och att det skulle kunna uppstå besvär till följd av detta. Frågan är vilket krav som 

rimligtvis ska ställas på det samband som finns mellan den patofysiologiska avvikelsen eller 

gamla skadan hos djuret och (risken för) funktionssvikten. Anledningen till att detta är viktigt 

är att det, som ovan konstaterats, är många djur som kan ha patofysiologiska avvikelser så 

som kissing spines, spondylos, höftledsdysplasi etc. utan att besväras av det.  

 

                                                
55 Håstad, s. 92.   
56 Göta hovrätt, avgörandedatum, 2013-11-06, mål nummer FT 2749-12.  
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En annan viktig fråga avseende orsakssambandet är de övriga faktorer som påverkar utveckl-

ingen av funktionssvikt som har sin grund i en patofysiologisk avvikelse. Utvecklingen av 

höftledsdysplasi är bara delvis ärftligt betingad. Det ärftliga anlaget är förvisso ett ”frö till 

felet”, men korrekt utfodring och motion kan påverka utvecklingen av avvikelsen.
57

 Korrekt 

utfodring och motion kan förhindra utvecklingen av höftledsdysplasi, trots att hunden har ge-

netiska anlag för att utveckla det. Är det i så fall en korrekt bedömning att enbart konstatera 

att det finns ett ärftligt anlag eller ska andra faktorer så som mat och motion också tas in i 

bedömningen? Om det är tillräckligt att en patofysiologisk avvikelse som innebär en förhöjd 

risk för funktionssvikt kan konstateras hos djuret, utan att domstolen prövar om andra faktorer 

kan ha påverkat förekomsten av de kliniska besvären, har säljaren en minskad möjlighet att 

undkomma felansvar.  

I de fall som granskats ovan har det krävts ett samband mellan avvikelse och (risken för) 

funktionssvikt, men det är oklart vilka faktorer som ska beaktas i bedömningen. Det finns fall, 

som ska presenteras nedan där domstolen har funnit att orsakssambandet inte är tillräckligt. 

Professor Agell menar dock att fastställandet av orsakssamband inte är nödvändigt för be-

dömningen om ursprungliga fel. Bedömningen av fel ”in nuce” har sin grund legaldefinition-

en av felbegreppet, att det finns ett krav på funktionell hållbarhet hos varan under en rimlig tid 

efter avlämnandet. Köparen ska kunna förlita sig på att det inte kommer att uppstå en funkt-

ionssvikt i varan på grund av inneboende, ursprungliga fel. Vilken tid som är den normala 

hållbarhetstiden varierar dock från vara till vara. Enligt Agell innebär detta hållbarhetsreso-

nemang att det inte behöver göras någon bedömning av på vilket sätt som felet förelåg vid 

riskövergången. Om bristen på normal hållbarhet är ett fel i köprättslig mening kan felets 

uppkomst endast bero på 1) en olycka (casus), 2) köparens vårdslöshet (culpa), eller 3) varans 

egen beskaffenhet. Alternativ 1 och 2 innefattas i köparens risk, medan säljarens felansvar 

omfattar alternativ 3. Om det kan uteslutas att felet inte beror på en olycka eller köparens 

vårdslöshet så beror felet på varans egen beskaffenhet.
58

 

Enligt Agell är det alltså tillräckligt att utesluta att skadan uppkommit genom en olycka eller 

genom vårdslöshet för att det ska kunna konstatera att felet beror på en brist i varans hållbar-

het. Att ett sådant resonemang är svårt att tillämpa på djur följer av att funktionssvikt hos djur 

kan uppkomma av olika saker. Det kan vara så att felet uppkommer på grund av en olycka, 

köparens vårdslöshet eller varans egen beskaffenhet, dvs. patofysiologiska avvikelser eller 

gamla skador, men ibland är bedömningen inte så enkel eftersom ett fel kan ha uppstått av 

flera orsaker, t.ex. som ett resultat av en gammal skada och köparens vårdslöshet. Det är dess-

utom komplicerat att tala om att något levande skulle kunna anses ha en viss hållbarhet. 

Agells resonemang har inte tillämpats i de fall som ska presenteras i det följande, men måste 

ändå anses genomsyra de bedömningar som görs idag om fel in nuce.  

                                                
57 Höftledsdysplasins utveckling till följd av felaktig utfordring och motion har granskats i flera vetenskapliga 

studier, se Ginja, MMD., Silvestre AM., Gonzalo-Orden, JM., Ferreira AJ., Diagnosis, genetic control and pre-

ventive management of canine hip dysplasia: a review, The Veterinary Journal, Volume 184, Issue 3, June 2010, 

Pages 269-276; Fries, CL., Remendios, AM., The patogenesis and diagnosis of canine hip dysplasia: a review, 

The Canadian Veterinary  Journal. 1995 Aug; 36(8): 494–502. 
58 Agell, sid. 411 f.  
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Ett fall, där ett köp av en ponny genomfördes mellan två privatpersoner, visar att det dels inte 

är tillräckligt att utesluta att felet uppstått på grund av casus eller culpa, samt att orsakssam-

bandet mellan en patofysiologisk avvikelse eller gammal skada och funktionssvikten måste 

fastställas. Efter köpet av ponnyn visade det sig att den hade rörelsestörningar och att den var 

halt. Det konstaterades att hästen hade spatt, en diagnos som innebär att hästen har en kronisk 

inflammation i hasleden som orsakar benpålagringar. Hovrätten fann dock att många hästar 

med spatt kan fungera bra i ridningen, både till vardags och på tävling. Ponnyn hade också en 

lös benbit, osteochondros. Enligt rättens bedömning var det inte styrkt att rörelsestörningarna 

berodde på spattförändringarna eller den lösa benbiten och därför ansågs det inte föreligga 

något fel i köprättslig mening vid riskens övergång.
59

 

I fallet ansågs alltså rörelsestörningen och hältan, funktionssvikten, vara det köprättsliga felet. 

Hästen hade spatt och osteochondros innan köpet men eftersom det inte kunde påvisas att 

dessa avvikelser var orsaken till funktionssvikten så förelåg felet inte vid köpets genomfö-

rande. Det fallet är mycket viktigt eftersom det poängterar att många hästar kan fungera väl 

trots att det finns någon slags avvikelse och att orsakssambandet därför måste styrkas.  

Kravet på orsakssamband diskuteras även i fall som rör fel som hänger ihop med hästens be-

teende. Som vi konstaterat tidigare undersökte domstolarna i början av 1900 talet om det 

fanns någon genetiskt betingad ”istadighet”, vilket domstolen fann i NJA 1938 s. 273, men 

däremot inte i NJA 1940 s. 359 då det kunde konstateras att hästens beteende förändrats vid 

ägarbytet och att detta inte var något dolt fel som säljaren ansvarade för. Det finns även nyare 

mål som avser hästens beteende
60

. Två av målen var köprättsliga mål, medan ett av dem var 

ett konsumentmål. Gemensamt för målen var att hästarna var svåra att rida och det var inte 

något bra samspel mellan hästarna och ryttarna i målen. Det kunde konstateras att problemen 

de facto innebar att hästarna inte kunde användas för sitt avsedda ändamål och därmed var 

felaktiga. Det framkom dock att hästens beteende hade skiftat före och efter köpet och i enlig-

het med NJA 1940 s. 359 fann domstolarna att beteendet berodde på samspelet mellan hästen 

och dess nya ägare och att det därför inte var ett fel som säljaren ansvarade för eftersom felet 

uppstått efter köpet.  

5.4 Bevisning kring fel ”in nuce” 

5.4.1 Allmän problematik kring mål om hästar och hundar  

Det största problemet med att genomföra en noggrann bedömning av orsakssamband, som har 

identifieras i denna uppsats, är att det i många fall är svårt för parterna att lägga fram tillräck-

lig bevisning. Bedömningen måste ofta grundas på ett veterinärutlåtande. Huruvida domstolen 

finner ett orsakssamband eller inte beror också på hur bevisbördan har fördelats och vilket 

beviskrav som har ställs.  

                                                
59 Hovrätten för nedre Norrland, 2014-03-18, mål T 271-13. 
60 Göta hovrätt, avgörandedatum 2009-11-09, mål T 3016-08; Svea hovrätt, avgörandedatum 2003-04-04, mål T 

6969-02; Hovrätten för västra Sverige, avgörandedatum 2010-03-02, mål T 3309-09. 
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5.4.2 Bevismedel 

Bevisning kan ske genom framläggandet av olika bevismedel, t.ex. vittnesmål, intyg och ut-

sagor från experter. Bevismedlen innehåller bevisfakta och med dessa fakta syftar den kä-

rande till att styrka det bevistema som bevisningen avser. Ett bevistema kan t.ex. vara att det 

uppkomna felet, hälta, har uppstått som en följd av en äldre skada som fanns vid hästens av-

lämnande och för att styrka detta åberopas en veterinärs utlåtande över röntgenbilder som 

visar den äldre skadan. Ett problem med tvistemål av det här slaget är att det oftast inte finns 

ett enhetligt och enkelt bevistema, utan det finns flera olika bevisteman vilka det finns olika 

möjligheter att säkra bevisning kring.
61

 

Det finns två olika sätt att föra bevisning. Antingen kan en part lägga fram en positiv utred-

ning som visar på att det finns ett samband mellan defekten och något förhållande som den 

andra parten är ansvarig för. Alternativet är att en part lägger fram bevisning som visar att det 

inte finns något samband mellan defekten och de förhållanden som denna part själv är ansva-

rig för, vilket kallas för eliminationsbevisning.
62

 Huvudregeln enligt den köprättsliga lagstift-

ningen är att köparen ska lägga fram positiv bevisning som visar på säljarens felansvar. Un-

dantaget finns i konsumentköplagens 20 a § som är en presumtionsregel och som innebär att 

under de första sex månaderna efter genomförandet av ett köp är bevisbördan omvänd och att 

säljaren då måste lägga fram eliminationsbevisning. 20 a § ska behandlas i kapitel sex.  

5.4.3 Bevisbörda 

Huvudregeln är att den part som bär bevisbördan för rättsfaktumet ska styrka detta med sin 

bevisning. I ett mål för båda parterna bevisning. Om rätten tillämpar överviktsprincipen är det 

den part som har den starkaste bevisningen som vinner stöd för sin talan eftersom domen en-

ligt principen ska grundas på det som är mest sannolikt. Om domstolen i stället väljer att pla-

cera bevisbördan på den ena parten ankommer det på den parten att lägga fram bevisning som 

uppfyller beviskravet i målet. Hur bevisbördan ska placeras får bedömas från fall till fall, om 

det inte framgår av en rättsregel eller praxis.
63

 

Särskilt svårt att bedöma hur bevisbördan ska placeras är det i fall där det är svårt att säkra 

bevisningen. Det kan röra sig om mycket komplicerade tekniska fall eller de fall som berörs i 

denna uppsats. Att lägga fram bevisning om ett rättsfaktums icke-existens är generellt svårt 

och därför brukar bevisbördan åläggas den part som har möjlighet att föra positiv bevisning. 

Enligt bevissäkringsteorin ska den part som har bäst möjlighet att säkra bevisning (t.ex. den 

som har varan i sin besittning) åläggas bevisbördan. I en situation där båda parterna har svårt 

att föra bevisning kan detta resonemang leda till slutsatsen att bevisbördan bör åläggas båda 

parterna. Det är då lämpligt att tillämpa överviktsprincipen eller att bevisbördan åläggs den 

ena parten, men med ett lågt beviskrav.
64

  

                                                
61

 Lindell, B., Civilprocessen – rättegång samt skiljeförfarande och medling, uppl. 3, Iustus förlag, 2012, sid. 

535 f; Heuman, L., Bevisbörda och beviskrav i tvistemål, uppl. 1, Norstedts Juridik, 2005., sid. 303 f.  
62 Heuman, sid. 308.  
63 Ekelöf, P-O., Edelstam, H., Heuman, L., Rättegång, fjärde häftet, uppl 7, Norstedts Juridik, 2009, sid. 78. 
64 Heuman, sid. 308.  
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I en tvist som rör innehållet i ett avtal är utgångspunkten att den som påstår att avtalet har ett 

visst innehåll också måste bevisa detta. Det kan dock vara svårt i fall parterna är överens om 

innehållet men inte om den exakta betydelsen. Om denna situation uppstår i ett konsument-

förhållande ska man ta hänsyn till att näringsidkaren är den starkare parten i avtalsförhållandet 

och därmed har lättare att säkra bevisning. Det är självklart inte alltid så och bevisbördan 

måste då läggas på konsumenten, men med rimliga beviskrav.
65

  

5.4.4 Beviskrav 

Som huvudregel ligger bevisbördan för fel i vara på köparen
66

, men för att lindra bevisbördan 

har domstolarna i flera fall valt att sänka köparens beviskrav. Huvudregeln avseende bevis-

kraven i tvistemål är att den bevisskyldige ska styrka sitt påstående, men vilket beviskrav som 

gäller kan variera från mål till mål. I vissa fall, t.ex. i fall med bevissvårigheter, kan domsto-

len meddela en bevislättnad och det kan då räcka att den som bär bevisbördan med gör rätts-

faktumet sannolikt eller antagligt. Om det finns flera förklaringar till t.ex. en skada som visat 

sig kan domstolen också grunda domen på det alternativ som är klart mer sannolikt. I brottmål 

gäller att åklagare ska bevisa att det är ställt utom rimligt tvivel att den tilltalade är skyldig till 

brottet. I tvistemål finns det inga generella regler om vilken av parterna som ska bära bevis-

bördan och vilket beviskrav som gäller. Detta kan ibland framgå av enskilda rättsregler eller 

av praxis. Framgår inte detta fattar domstolen, efter avvägning av t.ex. parternas bevis-

säkringsmöjligheter, beslut om vilken av parterna som ska bära bevisbördan och vilket bevis-

krav som ska ställas.
67

  

I tvistemål finns det ibland svårigheterna för parterna att styrka sina påståenden och det finns 

en tendens att domstolen i ökad utsträckning riktar ett lägre beviskrav mot den bevisskyldige. 

Som Diesen påpekar får det inte röra sig om att beviskravet sänks enbart på grund av bevis-

svårigheter i det enskilda fallet, utan det måste röra sig om en generell bevisproblematik.
68

 

I tvistemål finns det alltså tendenser att meddela bevislättnad och bevisfrågor tvistemål är 

svåra att ta ställning till eftersom det ofta inte rör sig om ett enkelt enhetligt bevistema. Vad 

gäller fel i vara finns det vissa situationer där bevisbördan indirekt framgår. En säljare som 

med stöd av 20 § första stycket köplagen hävdar att köparen inte har rätt att åberopa ett fel för 

att köparen måste ha känt till det, är bevisskyldig för det. Det är dock inte lika självklart vem 

som har bevisbördan för visa att varan är/inte är avtalsenligt. Vad gäller bedömningen av 

huruvida det föreligger ett dolt ursprungligt fel redan före riskövergången, fel in nuce, är det 

svårt att avgöra vad som har orsakat förändringen i den sålda varan. Det kan vara så att den 

som har varan i sin besittning som lättast kan föra bevisning, men det är inte säkert och det är 

en bedömning som behöver göras i varje fall vilken av parterna som ska bära bevisbördan. 

Det kan i ett sådant läge vara aktuellt att uppställa ett lägre beviskrav, att det aktuella orsaks-

sambandet ska framstå som klart mer sannolikt.
69

 

                                                
65 Eriksson, m.fl. sid. 36 f.  
66 Agell, sid. 413.  
67 Ekelöf, sid. 78 ff. och sid. 95; Lindell, sid. 537 ff.   
68 Diesen, C., Strandberg, M., Bevisprövning i tvistemål, uppl 1, Norstedts Juridik, 2012, s. 297.  
69 Heuman, sid. 303 f; Agell, sid. 414.  
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Beviskravet klart mer sannolikt är ett undantagskrav som innebär att det måste finnas en klar 

bevisövervikt för sambandsorsaken i fråga. Tillämpas överviktsprincipen ska domen grundas 

på vad som är mest sannolikt, varför detta beviskrav alltså ställer mer krav på bevisningen, 

även om det inte är helt klarlagt vad som i praktiken är skillnaden mellan sannolikt, klart mer 

sannolikt och styrkt. Högsta domstolen har dessutom i vissa konsumenttvister använt bevis-

kravet mer sannolikt, vilket alltså enligt Diesen innebär att det räcker med att bevisningen 

tippar över till den bevisbördebärande partens fördel, till skillnad från när beviskravet klart 

mer sannolikt tillämpas, när övervikten måste vara mer tydlig. Vad skillnaden blir i praktiken 

mellan att tillämpa beviskravet mer sannolikt och överviktsprincipen är enligt detta resone-

mang oklart.
70

  

5.4.5 Beviskrav för bevisning som rör levande djur 

I högsta domstolens praxis finns det exempel på att lägre beviskrav har uppställts om varan är 

tekniskt komplicerad eller om det rör sig om ett komplicerat förhållande finns det anledning 

att inte ställa ett för högt beviskrav. I NJA 1991s. 481 tvistade två parter om fel i en båtmotor 

och när det hade uppkommit. Högsta domstolen ansåg att det var beställaren som hade bevis-

bördan, men fann att det räckte med att det skadealternativet framstod som klart mer sannolikt 

för att beviskravet skulle anses uppfyllt eftersom omständigheterna var tekniskt komplicerade.  

I fallet NJA 1999 s. 197 gällde rättsfrågan inte köp utan om ansvar för skada som uppkommit 

på travhästar som befunnit sig i tränarens förvar. Hästen behövde avlivas till följd av ett ben-

brott som skedde när hästen gick i en förhållandevis liten hage tillsammans med en annan 

häst. Högsta domstolen hade även i detta mål att ta ställning till om presumtionsansvar för 

skada skulle anses föreligga (likt det i 20 a § konsumentköplagen) och vilket beviskrav som 

kunde åläggas tränaren för att denne skulle undgå ansvar. Rätten fann att ett presumtionsan-

svar enligt tidigare praxis (NJA 1983 s. 617) inte kunde åläggas tränaren i de riskfyllda situat-

ioner som parterna avtalat om (att träna hästen), men att presumtionsansvaret i andra situat-

ioner skulle tillämpas. Gällande oklarheter om i vilket samband som skadan uppkommit fann 

domstolen att det fanns anledning att tillämpa ett lägre beviskrav. Rätten fann slutligen att 

svaranden inte gjort det klart mer sannolikt att skadan orsakats av en olyckshändelse varför 

skadeståndsskyldighet förelåg.  

Tvisten om hopphästen Idylle gällde huruvida hästens nuvarande hälta berodde på en äldre 

skada eftersom den i så fall skulle anses som ett ursprungligt fel. Köpet gjordes mellan en 

näringsidkare och en konsument varför konsumentköplagen var tillämplig. Eftersom felet 

visade sig senare än sex månader efter avlämnandet var 20 a § inte tillämplig. Hovrätten dis-

kuterade vilket beviskrav som skulle ställas på konsumenten och fann att det kunde krävas av 

henne att hon gjorde det klart mer sannolikt att felet uppstod före avlämnandet i enlighet med 

NJA 1991 s. 481 (båtmotorn) och Heumans ovan redovisade bedömningar. Köparen åbero-

pade expertutlåtanden från veterinärer som granskat röntgenbilder på hästens ben och gjort 

ultraljudsundersökningar. Det fördes inte fram någon annan orsak till varför hästen drabbats 

                                                
70 Diesen och Strandberg, sid. 297.  
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av hälta varför rätten fann att det var klart mer sannolikt att hältan hade orsakats av den gamla 

skadan och att det därför var ett ursprungligt fel.
71

 

I den förut nämnda tvisten där domstolen fann att det inte förelåg ett rättsligt fel trots att häs-

ten hade både spattförändringar och lösa benbitar, diskuterade hovrätten frågan om bevisbör-

dan. Köpet var ett köp gjort mellan två privatpersoner och reglerades alltså av köplagen. Häs-

ten var såld i ”befintligt skick” och hovrätten hade därför att ta ställning till om hästen var i 

väsentligt sämre skick än vad köparen med fog kunde förvänta sig. Rätten fann att köparen 

hade bevisbördan för att bevisa detta och efter erforderlig bevisvärdering av båda parternas 

bevisning fann den att orsakssambandet mellan de nyligen tillkomna skadorna och de äldre 

inte var styrkt och köparen förlorade därför målet.
72

 

5.5 Sammanfattning 

För att felansvar för ett fel i vara ska föreligga för säljaren måste felet ha förelegat då risken 

för varan övergick från säljaren till köparen. När det kommer till fel i djur handlar den be-

dömningen ofta om att avgöra huruvida felet har ett samband med ett förhållande som förelåg 

innan riskens övergång. Mot bakgrund av oklarheterna kring vad som är fel i vara och beaktat 

den oenighet som finns i praxis kan det inte konstateras om det egentligen krävs ett orsaks-

samband och vilka krav som kan ställas på ett sådant orsakssamband när det gäller hästar och 

hundar. Det kan dock konstateras att det i ett flertal fall har medgetts bevislättnader avseende 

felets ursprunglighet med hänsyn till de bevissvårigheter som finns kring levande djur.    

                                                
71 Svea hovrätt, avgörandedatum 2011-02-15, mål T 719-10. 
72 Hovrätten för nedre Norrland, 2014-03-18, mål T 271-13. 
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6 Sexmånadersregeln i 20 a § konsumentköplagen  

 

 

20 a § Ett fel som visar sig inom sex månader efter det att varan avlämnades skall anses ha funnits vid avläm-

nandet, om inte annat visas eller detta är oförenligt med varans eller felets art.  

 

6.1 Presumtionsregelns tillämplighet 

Huvudregeln enligt 20 § konsumentköplagen är att köparen har bevisbördan för att visa att ett 

fel förelåg vid riskens övergång, men i 20 a § finns en presumtionsregel som gäller ursprung-

liga fel som visar sig inom sex månader efter köpet. Bestämmelsen infördes med anledning av 

artikel 5.3 konsumentköpdirektivet 1999/44/EG. Sexmånadersregeln i 20 a § är viktig för 

konsumenten eftersom den innebär att köparen inte behöver bära bevisbördan för ursprungliga 

fel under det första halvåret efter köpet.  Regeln har sin grund i att köparen åtminstone kan 

förvänta sig att varan håller under dess hållbarhetstid och om varan går sönder tidigare än 

normalt ska konsumenten inte behöva föra bevisning om detta, utan felet presumeras vara 

ursprungligt.
73

 

En presumtionsregel innebär att domstolen utgår från ett visst förhållande i sin bedömning, 

vilket i det här fallet är att ett fel som visar sig inom sex månader från avlämnandet ska anses 

vara ett ursprungligt fel, om inte annat visas. Presumtionen kan brytas genom att säljaren pre-

senterar eliminationsbevisning som visar att felet uppkommit efter avlämnandet. I så fall går 

bevisbördan över på köparen. Presumtionen tillämpas inte om det är oförenligt med varan 

eller felets art, vilket t.ex. syftar till vissa begagnade varor, till varor vars hållbarhetstid har 

passerat, eller fel som beror på vanvård, onormalt brukande eller en olyckshändelse.
74

 

6.1.1 Kan hästar anses vara begagnade varor och kan 20 a § då tillämpas?  

Avseende begagnade varor menar lagstiftaren i förarbetet att den kan tillämpas på begagnade 

varor, men att det ofta kommer att visa sig att tillämpningen är oförenlig med varan eller 

felets art eftersom begagnade varor inte kan förväntas vara felfria lika lång tid som nyprodu-

cerade varor. Det finns även anledning att beakta Håstads åsikt kring tillämpningen av para-

grafen. Han menar att det hade varit bättre om paragrafen inte hade formulerats med en be-

stämd tid utan att den tillämpades under den ifrågavarande varans hållbarhetstid.
75

 

Frågan är då om regelns tillämpning egentligen är förenlig med varans (ett levande djurs) art, 

eftersom djuret är en del av en biologisk process som är under ständig utveckling. Kan ett djur 

presumeras ”hålla” under en viss tidsperiod? Eller kan hästar anses vara begagnade varor? 

Denna fråga har provats av Regeringsrätten
76

 i ett annat sammanhang än det köprättsliga. Fal-

let gällde hästar som köptes in som unghästar för att sedan ridas in och tränas. Frågan var om 

hästarna kunde betraktas som begagnade varor, vilket skulle möjliggöra tillämpningen av reg-

                                                
73 Eriksson, m.fl. sid. 153.  
74 Håstad, s. 240; Ekelöf, m.fl. sid. 89; prop. 2001/02:134, sid. 59 f. 
75 Håstad, sid. 240; prop. 2001/02:134, sid. 59 f.  
76 RÅ 2004 ref. 45  

https://lagen.nu/1990:932#P20aS1
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lerna om vinstmarginalbeskattning.  Regeringsrätten begärde ett förhandsavgörande från EU-

domstolen
77

 vilket gav för handen att levande djur kan anses vara att betrakta som begagnade 

varor. Om en häst köps från en person som inte är dess uppfödare och som tränas för att sedan 

säljas vidare är den att betrakta som en begagnad vara. 

Det kan alltså konstateras att EU-domstolen i andra sammanhang har betraktat hästar som 

begagnade varor. 20 a § är implementerad till följd av konsumentköpsdirektivet och i de inle-

dande fraserna till direktivet, punkten 16, nämns att medlemsstaterna själva kan bestämma en 

förkortad ansvarstid för begagnade varor. Ansvarstiden för begagnade varor anses kunna vara 

förkortad eftersom begagnade varor till sin natur inte går att lämna tillbaka i ursprungligt 

skick, de är icke-utbytbara. Ur ett EU-rättsligt perspektiv bör det därför inte finnas något hin-

der mot att argumentera för att 20 a § inte är tillämplig på fall som rör levande djur. 

6.2 Tillämpningen av 20 a § i fall om hästar och hundar 

20 a § tillämpas i många konsumenttvister och en genomgång av de fall där paragrafen åbero-

pas visar att det inte i något av fallen görs en invändning om paragrafens tillämplighet. I stäl-

let ligger största fokus på om säljaren genom sin bevisning kan bryta presumtionen om ur-

sprungligt fel.  

Bulldogen Harlie köptes från en kennel för 18 000 kronor. Ett par veckor efter köpet insjuk-

nade hunden och den undersöktes av en veterinär. Det visade sig att bulldogen hade Addis-

sons sjukdom, en hormonsjukdom som innebär att produktionen av binjurebarkshormon är 

nedsatt. Sjukdomen fick till följd att Harlie hade ont, blev aggressiv och fick lov att avlivas. 

Vid köpetillfället hade en veterinärbesiktning genomförts utan anmärkning av Harlie och 

sjukdomen konstaterades ungefär två månader efter köpet. Frågan i målet var därför om sjuk-

domen förelegat även vid köpetillfället, trots att det inte fanns några symptom.  Eftersom felet 

visat sig inom sex månader presumerades felet vara ursprungligt. Enligt veterinären som hör-

des vore osannolikt att valpen hade sjukdomen vid avlämnandet eftersom inget onormalt upp-

täcktes vid besiktningen, men han kunde inte uttala sig om hur lång tid det tar för sjukdomen 

att utvecklas och vilka symptom som visar sig först. Det faktum att hunden hade genomgått 

veterinärbesiktningen utan anmärkningen ansågs inte vara tillräcklig bevisning för att bryta 

presumtionen och säljaren hade därför ett felansvar.
78

 

Svea Hovrätts mål T 10067-09 gällde en konsument som förvärvade en häst av en näringsid-

kare. Som villkor för köpets genomförande krävde köparen att hästen skulle genomgå veteri-

närbesiktning utan anmärkning. Säljaren var med på detta villkor och hästen besiktades av en 

veterinär på gården utan anmärkning. Köparen ville efter ungefär tre månader sälja vidare 

hästen och genomförde därför en ny besiktning, denna gång på en veterinärklinik. Vid den 

andra veterinärbesiktningen konstaterades det att hästen var halt och att den led av s.k. 

shivering
79

. I veterinärens utlåtande angavs det att hästen inte skulle fungera som ridhäst. Häs-

ten avlivades därefter och i en obduktion som genomfördes visade det sig att en förändring i 

                                                
77 Domstolens dom (femte avdelningen) av den 1 april 2004, mål C-320/02 Stenholmen.  
78 Hovrätten över Skåne och Blekinge, avgörandedatum 2010-09-23, mål nummer FT 1651-09.  
79 Med shivering menas ofrivilliga muskelrörelser i bakbenen som utlöses när hästen backas, vänds eller bakbe-

nen lyfts. Det är oklart vad shivering beror på och det finns ingen behandling.  



31 

 

lillhjärnan orsakade rörelsestörningar hos hästen. Hovrätten konstaterade att det inte kunde 

”uteslutas att felen har förelegat redan vid försäljningen /…/ i vart fall i form av frö till fel”. 

Det första veterinärintyget som utfärdats ansågs inte vara tillräckligt för att säljaren skulle ha 

motbevisat presumtionen och felet ansågs därför ha förelegat vid avlämnandet.
80

 

Eftersom det förelåg en presumtion om att felet förelegat vid avlämnandet behövde domstolen 

inte ta ställning till om det fanns tillräcklig bevisning för att styrka att felet förelåg vid avläm-

nandet, utan det räcker att konstatera att det inte finns tillräcklig bevisning för att bryta pre-

sumtionen. Domstolen finner i flera av fallen att orsakssambandet ”inte kan uteslutas”, och att 

ett felansvar för säljaren därför föreligger eftersom presumtionen inte brutits. Säljaren har ofta 

svårt att föra bevisning för att bryta presumtionen och ett veterinärintyg är ofta inte tillräck-

ligt. I vissa fall har bevislättnad medgetts med hänsyn till de bevissvårigheter som finns avse-

ende djur och detta har även skett i fall där 20 a § tillämpas. Den frågan ska behandlas nedan. 

6.3 Sänkt beviskrav för att bryta presumtionen 

I fall som rör levande djur är det avgörande vilken bevisning som parterna lyckas skaffa fram 

och det är ofta inte lätt att säkra bevisningen. Enligt Heumans resonemang som redovisats 

ovan bör ett lågt beviskrav kunna ställas, alternativt att överviktsprincipen tillämpas. Enligt 

Eriksson m.fl. krävs det att säljaren gör det övervägande sannolikt att felet inte fanns vid av-

lämnandet eller att presumtionen är oförenlig med varan eller felets art. Säljaren måste ange 

omständigheter som orsakat felets uppkomst efter avlämnandet, vilka leder till slutsatsen att 

andra förklaringar till felets uppkomst ”med övervägande sannolikhet kan uteslutas”.  I en 

sådan situation tillämpas överviktsprincipen i den mening att den förklaring till felets upp-

komst som anses vara den mest sannolika är den som anses vara den riktiga förklaringen.
81

 

Vi kan från genomgången av doktrin och praxis (se kap 5.3.3) konstatera att det finns anled-

ning för domstolarna att meddela bevislättnad i fall som är komplicerade och där det finns 

bevisföringssvårigheter. När det gäller köp av levande djur är det svårt att lägga fram tillräck-

lig bevisning, inte på grund av att problemet är tekniskt komplicerat, utan för att varan stän-

digt utvecklas till följd av ett biologiskt förlopp, vilket också detta kan vara en anledning för 

domstolen att sänka beviskravet. 

Vilket beviskrav som ska ställas på säljaren för att denna ska anses ha brutit presumtionen och 

exculperat sig har tagits upp av domstolen i fall som rör hästköp. I fallet om hästen Galliano 

baserades hovrättens bedömning på tingsrättens avseende om felet förelegat vid avlämnandet. 

Enligt tingsrättens bedömning kunde ett ”relativt lågt” beviskrav riktas mot säljaren för att 

presumtionen om felansvar skulle brytas. Vad detta beviskrav skulle innebära i praktiken ger 

rättsfallet dock inte någon vägledning till.82 

När hästen Jaguar köptes genomfördes en veterinärbesiktning, där inget fel på hästen upptäck-

tes. Efter någon månad började hästen få luftvägsbesvär vilket ledde till nosflöde, ansträngd 

andning och orkeslöshet och frågan var då om felet, eller orsaken till felet, hade förelegat re-

                                                
80 Svea hovrätt, avgörandedatum 2010-11-16, mål nummer T 10067-09.  
81 Heuman, sid. 308; Eriksson, m.fl. sid. 158 f; prop. 2001/02:134, sid. 59 f.  
82 Svea hovrätt, avgörandedatum 2009-04-09, mål nummer T 3977-07. 
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dan vid avlämnandet.  20 a § tillämpades och domstolen hade därför att bedöma om bevis-

ningen i målet var tillräcklig för att säljaren kunde anses ha exculperat sig och visat att felet 

uppkommit efter avlämnandet. Domstolen diskuterade vilka krav som kunde ställas på bevis-

ningen med hänsyn till att varans utveckling är ett biologisk förlopp och att varan är under 

ständig förändring och fann att ett inte alltför högt beviskrav kunde ställas på säljaren. Dom-

stolen gick igenom bevisningen i målet och efter att ha gjort en erforderlig bevisvärdering 

fann hovrätten - till skillnad från tingsrätten - att bevisningen räckte för att säljaren kunde 

anses ha brutit presumtionen om fel och därmed ha exculperat sig. Köparens talan lämnades 

därför utan bifall.
83

 

6.4 Sammanfattning 

20 a § implementerades i konsumentköplagen med anledning av konsumentköpdirektivet. 

Presumtionsregeln har till syfte att underlätta för konsumenter i tvister om fel som uppstått 

inom sex månader från köpets genomförande. De sex månaderna ska motsvara en varas nor-

mala hållbarhet. Bestämmelsen tillämpas i tvister om levande djur, men det är möjligt att in-

vända att paragrafen inte ska vara tillämplig med hänsyn till varans art. I de tvister där be-

stämmelsen används måste säljaren kunna exculpera sig för att undgå felansvar. Det finns 

exempel på fall där domstolen har medgett bevislättnad.  

 

 

  

                                                
83 Göta hovrätt, avgörandedatum 2009-06-16, mål nummer T 3262-08.  
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7 Sammanfattande diskussion och slutsatser de lege ferrenda 

7.1 Diskussion 

Om en vara avviker från vad som är avtalat, eller inte kan användas till det avsedda ändamålet 

eller är sämre än förväntat, är varan felaktig. Detta visar sig oftast hos djur när de får ont, vil-

ket hindrar deras fysiska aktivitet. Eftersom det generellt sett är fysisk aktivitet som djuret är 

inköpt för så kan djuret anses felaktigt om djurets fysiska förmåga försämras. Den fysiska 

försämringen beror ibland på att det har skett en avvikande utveckling av djurens skelett, t.ex. 

i rygg eller höfter. Detta kan djuret leva med hela livet utan att smärta uppkommer, men det 

kan också vara en orsak till smärta. Tolkning av domar i hovrätten visar att det är oklart om 

det är djurets funktionssvikt som är det köprättsliga felet, eller om det är den underliggande 

orsaken som är det köprättsliga felet. Tolkningen av vad som är felet är viktig eftersom den 

påverkar bedömningen av felets ursprunglighet.  

I fallet om hästen Galliano undersökte domstolen om det fanns ett orsakssamband mellan den 

funktionssvikt som hade uppstått och den patofysiologiska avvikelse som hästen hade. När det 

inte kunde uteslutas att det fanns ett samband fann domstolen att det förelåg ett fel som hade 

orsakat funktionssvikt. Felet var alltså avvikelsen, men det var nödvändigt att konstatera att 

ett orsakssamband förelåg. I fallet om hunden Rex hade det inte uppkommit någon funktions-

svikt. Domstolen resonerade enligt följande: ”Till följd av att hunden har en ärftligt betingad 

höftledsdysplasi av den svåraste graden (E) får det dock anses stå klart – även om det är fråga 

om en sällskapshund som i dagsläget är symtomfri – att hunden har ett sådant arvsanlag att 

det finns en beaktansvärd risk för att den framöver ska utveckla kliniska besvär på grund av 

det. Det får mot angiven bakgrund anses att hunden var behäftad med fel i konsumentköpla-

gens mening vid avlämnandet.”  

Det är inte möjligt att säga om dessa uppfattningar om vad som är ett fel är en förändring som 

har skett i domstolspraxis, men domstolens domskäl är otvetydiga på punkten att det rör sig 

om ett köprättsligt fel i fallet om Rex. Det kan konstateras att det har uppkommit en oklarhet 

om vad som anses vara ett fel. Det är inte heller klarlagt om och hur hållsbarhetsresonemanget 

ska tillämpas i fall om levande djur och om bedömningen kan utgå från att vissa kärn-

egenskaper föreligger hos djuret. Enligt mig bör bedömningen göras utifrån ett resonemang 

om förväntad funktion. I den bedömningen som behöver göras är det även viktigt att beakta 

vilka befogade förväntningar som köparen kan ha på djurets funktion utifrån den kunskap som 

köparen har om djuret före köpet.  

De slutsatser som kan dras utifrån avsnittet om upplysningsplikt och undersökningsplikt är att 

de köp som rör levande djur är komplicerade på det sättet att bedömningarna avseende djuret 

inte kan göras av köparen och säljaren i sig, utan av en person med fackkunskap, en veterinär. 

I det avseendet liknar köp av levande djur till stor del fastighetsköp, eftersom besiktnings-

mannens bedömning är viktig. I de fall som presenterats ovan har köparen inte haft tillräcklig 

kunskap om felet för att kunna göra en korrekt bedömning.  Djur är levande varelser som ut-

vecklas och förändras på ett komplicerat sätt och i många fall blir den avgörande bevisningen 

veterinärintyg, men det finns även situationer där flera experters ord står emot varandra. Trots 

denna komplicerade situation är det förvånande att inte fler invändningar görs från säljaren att 
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varan bör motsvara köparens befogade förväntningar, eftersom köparen ofta har tagit del av 

resultatet av en veterinärundersökning före köpet.   

Det är även viktigt att göra en noggrann bedömning av orsakssambandet mellan funktions-

svikten och en eventuell patofysiologisk avvikelse för att kunna konstatera om felet förelåg 

vid köpets genomförande eller inte. Vad gäller bedömningen av om felet förelåg ”in nuce” 

kan vi konstatera att Agells resonemang att ett ursprungligt fel föreligger om inte funktions-

svikten beror på en olyckshändelse inte tillämpas fullt i domstolarnas praxis eftersom det före-

ligger en svår bevissituation kring vad som egentligen har orsakat funktionssvikten.  

Felbedömningen är, som vi kan konstatera, inte beroende av enskilda faktorer, utan flertalet 

rättsfaktum måste bedömas. Det ska dels konstatera att varan är felaktig, t.ex. för att den avvi-

ker från avtalade egenskaper och dels att felet beror på ett förhållande som förelåg redan in-

nan köpet. Den kan ha orsakats av att en gammal skada slagits upp, men också av att en ny 

skada har orsakats genom en olyckshändelse. I många fall är det också så att olika faktorer 

samverkar, vilket är vanligt när det rör sig om skador och sjukdomar, men det kan ofta kon-

stateras att funktionssvikten troligtvis inte hade uppkommit om inte avvikelsen fanns. Frågan 

är då om säljaren alltid ska bära ansvaret om sådana symptom visar sig inom 2-3 år efter kö-

pet eller om hänsyn också ska tas till de övriga omständigheterna i fallet? Enligt mig bör en 

bedömning av orsakssambandet göras i varje fall. Frågan är också om säljaren ska bära ansva-

ret för avvikelsen även om inga symptom visat sig, men riskerar att göra det?  

Vad gäller beviskravet som avser orsakssambandet mellan en avvikelse och en funktionssvikt 

har domstolarna ibland medgett bevislättnad. Enligt Diesen och Strandbergs resonemang kan 

underrätterna bara meddela bevislättnad i fall där det generellt finns bevissvårigheter och un-

derrätterna måste kunna stödja beslutet på ett prejudikat. I nuläget hänvisas till NJA 1991s. 

481, men det skulle behövas ett till prejudikat som avser just levande djur och de specifika 

svårigheter som uppstår i de fallen, för en mer enhetlig tillämpning. Den största anledningen 

till att denna fråga behöver prövas av högsta domstolen är de speciella svårigheterna som 

uppstår när en bedömning av orsakssambandet mellan gamla skador, eller patofysiologiska 

avvikelser, och funktionssvikten. Om det kan konstateras att det föreligger en funktionssvikt 

hos ett djur och det vid en undersökning återfinns en patofysiologisk avvikelse är det frågan 

om det räcker att kunna konstatera att ett orsakssamband inte kan uteslutas, eller om det också 

behöver uteslutas att funktionssvikten inte uppkommit på grund av en olycka.  

Det är en svår bevissituation, speciellt om det ställs höga krav på ett visat orsakssamband. 

Med hänsyn till varans natur finns det skäl att meddela bevislättnad. Det som är negativt med 

att meddela bevislättnad är att den handlingsdirigerande funktionen förlorar sin verkan mot 

avtalsparterna. Ett högt ställt beviskrav verkar handlingsdirigerande på så sätt att parternas 

bevissäkring påverkas. Ett för lågt beviskrav kan komma att leda till att parterna inte företar 

en sådan erforderlig dokumentation som behövs.
84

 Bevislättnaden bör i regel gälla bevisning 

som avser huruvida felet förelåg vid riskens övergång och det som bör krävas är att den be-

visbördeskyldige gör det klart mer sannolikt att felet är eller inte är ett ursprungligt fel. Vad 

gäller beviskravet för om varan är felaktig bör ett normalt beviskrav tillämpas.  

                                                
84 Ekelöf, sid. 107.  
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Eftersom bevislättnad inte meddelas i alla mål, och för olika rättsfakta, är det ändå oklart vilka 

bevis på orsakssamband som krävs mellan en avvikelse och en funktionssvikt för att fastställa 

att det föreligger ett ursprungligt fel, ett fel in nuce. Det är oklart om det är tillräckligt att visa 

att felet inte uppkommit på grund av en skada eller en olycka, eller om det krävs omständig-

heter som visar på ett faktiskt samband. I vissa fall räcker det att visa på att det finns någon 

slags avvikelse, i andra fall att det inte kan uteslutas att avvikelsen kan leda till funktionssvikt 

eller en förhöjd risk för funktionssvikt. I ytterligare fall måste ett klart orsakssamband visas. 

Problem som rör bevisning är centrala i en diskussion om vilka problem som finns kring fel i 

djur. 

Vid tillämpningen av 20 a § konsumentköplagen genomförs i många fall inte en erforderlig 

prövning av orsakssambandet mellan den uppkomna funktionssvikten. Om det inte kan visas 

att ett orsakssamband inte kan uteslutas, anses en veterinärbesiktning inte vara tillräcklig be-

visning för att bryta presumtionen om felansvar. Mot bakgrund av regelns tilltänkta funktion 

finns det anledning att ifrågasätta om den ska tillämpas på fall som handlar om levande djur. 

Det kan i princip aldrig uteslutas att en gammal skada orsakar en ny, men det behöver inte 

vara så. Det kan finnas faktorer som pekar på andra orsakssamband och det behövs en klar 

och tydlig metod för hur frågor kring detta ska bedömas och avgöras.  

Vad gäller beviskrav i konsumenttvister är det viktigt att beviskravet förvisso är något sänkt, 

och att det inte är lägre för konsumenter än för näringsidkare, för att förhindra den allmänna 

uppfattningen att näringsidkare har svårt att vinna konsumenttvister och att vissa konsumenter 

har uppfattningen att konsumentköplagen ger dem ”öppet köp” i två år.
85

 Om man syftar till 

att uppnå en handlingsdirigerande effekt som innebär att näringsidkare känner att de har en 

större möjlighet att vinna tvister i stället vill uppnås finns det anledning att åtminstone till-

lämpa samma beviskrav för näringsidkare och konsumenter.  

Frågan är om denna ”allmänna uppfattning” om utgången av konsumentmål som handlar om 

hästar och hundar, från näringsidkare och konsumenters synvinklar, har fog för sig utifrån 

rådande situation i rättstillämpningen.  Vi kan konstatera att det finns flera oklarheter i hur 

den köprättsliga lagstiftningen tillämpas i mål som rör levande djur. Detta leder till rättsosä-

kerhet som riskerar att påverka parternas agerande på ett icke önskvärt sätt. Denna rättsosä-

kerhet påverkar både mål som avgörs enligt köplagen och mål som avgörs enligt konsument-

köplagen. Klart är dock att det faktum att köplagen är dispositiv ger parterna ett större hand-

lingsutrymme för att i förväg reglera riskerna med ett köp och undvika tvister. 

I konsumentmålen är parterna mycket mer bundna av lagstiftningen och de oklarheter som 

finns gör det svårt för parterna att inför köpet kalkylera och eliminera risker. Parternas avtal 

och även den köprättsliga lagstiftningen finns till för att fördela riskerna med köpet mellan 

parterna, och om då risken i sig är ett fel leder det till en köprättslig problematik som sätter 

säljaren i en svår situation. Det finns en risk att en rättsutveckling i linje med fallet om Rex 

leder till omfattande friskrivningar vid köp enligt köplagen, och en risk att näringsidkare väl-

jer att inte sälja till konsumenter.   

                                                
85 Se Advokat Sven-Olof Abdons svar i denna artikel, hämtad den 19 december 2015 http://www.atl.nu/hast/vad-

sager-hastadvokaterna-sjalva  

http://www.atl.nu/hast/vad-sager-hastadvokaterna-sjalva
http://www.atl.nu/hast/vad-sager-hastadvokaterna-sjalva
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Det kan tänkas att näringsidkare blir avskräckta av att inte veta vad som egentligen är ett fel i 

köprättslig mening hos ett djur, eller vad som krävs för att visa på ett orsakssamband etc, och 

av dessa anledningar väljer att avstå från att processa eller välja förlikning i stället. I en rap-

port från Jordbruksverket
86

 har det gjorts en genomgång av alla stämningsansökningar som 

registrerats hos tingsrätterna i landet och som har avsett hästköp. Deras undersökning visar att 

82 % av konsumentköpmålen förliktes. Om det är så att detta är resultatet av att näringsidkare 

anser att de är chanslösa i en konsumenttvist kan det leda till att näringsidkare avstår från att 

sälja till konsumenter och i stället säljer till andra näringsidkare.  

Det kan konstateras att konsumenten i ett mål om djur har en stark ställning. Om 20 a § i kon-

sumentköplagen tillämpas har säljaren svårt att bevisa att felet inte är ursprungligt med tanke 

på definitionen av fel i djur, bedömningen av ursprungliga fel och beviskrav. Syftet med att ha 

en specifik reglering för konsumentköp är att stärka konsumentens ställning, men utifrån 

denna sammanställning kan det ifrågasättas om resultatet av konsumentköplagens tillämpning 

i mål som handlar om levande djur har ett resultat som gagnar näringen, och i slutändan, kon-

sumenten.   

7.2 Slutsatser 

För att sammanfatta slutsatserna som har dragits under detta arbete kan det konstateras att det 

köprättsliga felbegreppet är tvådelat. För att det ska föreligga ett fel i köprättslig mening 

måste det finnas en avvikelse i varan som gör att den inte har de egenskaper som följer av 

avtalet, som är allmänt förutsatta, eller som köparen med fog kunnat förvänta sig. Detta fel 

visar sig oftast i en funktionssvikt i varan eller, i vissa fall, i en risk för en funktionssvikt. Frå-

gan om det är risken för funktionssvikten eller funktionssviken i sig som är felet har skapat en 

osäkerhet i rättstillämpningen som inte verkar handlingsdirigerande på ett positivt sätt.  

Parterna bör i största möjliga mån uppmanas till att reglera potentiella risker i avtalet.  

Om fel i vara inte kan bedömas mot bakgrund av parternas avtal eller funktionen med varan 

ska det bedömas utifrån köparens befogade förväntningar. De befogade förväntningarna måste 

avgöras utifrån säljarens upplysning om varan och utifrån köparens undersökning av varan.  

Ansvaret för felet ska bedömas med hänsyn till felets uppkomst. För att göra detta krävs det 

en helhetsbedömning av omständigheterna före och efter köpets genomförande. Det räcker 

inte med att konstatera att ett eventuellt orsakssamband mellan en ny funktionssvikt och en 

äldre skada eller avvikelse inte kan uteslutas, eftersom det sätter säljaren i en position där 

denne inte kan undvika felansvar, trots att många andra faktorer kan ha påverkat felets upp-

komst.  

Bevisning som rör levande djur bör generellt betraktas som komplicerad och därför bör ett 

lägre beviskrav generellt tillämpas, för den bevisbärande parten i ett köprättsligt mål och både 

för konsumenter och för näringsidkare i konsumentmål. Presumtionsregeln i 20 a § bör inte 

tillämpas med hänsyn till varans (djurens) art, men om den tillämpas ska ett generellt lägre 

beviskrav tillämpas även för näringsidkaren.  

                                                
86 Slutrapport, Hästar och konsumentköplagen, med stöd från Jordbruksverkets satsning på Livskraftigt Hästföre-

tagande, 2010-12-20, sid. 35.  
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Det är viktigt att det finns en hänsyn för dessa aspekter i rättstillämpningen. För att kunna 

garantera en enhetlig rättstillämpning är det önskvärt att dessa frågor blir föremål för en egen 

lagstiftning, eller åtminstone att ett fall tas upp av högsta domstolen, för att få klargörande i 

hur dessa frågor ska bedömas. Det behöver även finnas en tydligare praxis kring hur avtal ska 

utformas och hur undersökningar ska genomföras inför ett köp av ett djur.   

Det är kanske egentligen inte lagstiftningen som i sig är orsaken till dessa oklarheter, utan 

tillämpningen, men tillämpningen av lagstiftningen skulle kunna hjälpas av att det sker ett 

förtydligande. En återkommande problematik är den om bevisfrågor och bevislättnader vilka 

är exempel på frågor som måste ha stöd i praxis, men som också är något som kan regleras i 

lag. Just nu finns det varken ett tydligt prejudikat eller en tydlig lagstiftning och utifrån resul-

tatet i denna uppsats finns det ett behov av antingen en speciallag för köp av djur, eller ett 

prejudikat för vägledning i dessa frågor.  

Vikten av en enhetlig rättstillämpning måste understrykas eftersom det är avgörande för hur 

parterna agerar. Detta agerande påverkar inte bara parter som driver en tvist i domstol, utan 

det påverkar alla köp. Om näringsidkare som bedriver uppfödning runt om i landet inte finner 

det lönsamt att sälja till konsumenter på grund av riskerna att hamna i en rättstvist kan det 

leda till att avelsverksamheten minskar i landet. Det kan även leda till att det är mer lönsamt 

att exportera djuren. Osäkerhet i rättstillämpningen har lett till att veterinärerna har fått en 

viktig roll och en fortsatt utveckling åt det nuvarande hållet kan leda till ett behov av att som 

veterinär ansvarsförsäkra sig för att undvika ansvar i eventuella tvister. Därför finns det an-

ledning för högsta domstolen att pröva de frågor som berörts i denna uppsats och det finns 

även anledning att se över den nuvarande lagstiftningen.   
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