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Abstract 
The Sales of Goods Acts in Finland, Norway and Sweden claim to be essentially in harmony 

with each other. However, some differences do exist, and the aim of this essay is to analyze 

these differences in order to discern whether they lead to material legal discrepancy. 

 The essay examines numerous differences between the Sales of Goods Acts and comes 

to several conclusions. In many cases it has been clear that there is no material legal 

discrepancy, most often because the same legal position can be taken in the Nordic countries 

on varying legal grounds. But in many other cases, material legal discrepancy has been found.  

 Some of the differences are so small or loosely regulated that it is assessed that they 

can be avoided in a judicial application that takes Nordic legal assimilation into consideration. 

In other cases, discrepancy are not possible to avoid without intervention from the legislator, 

but can nevertheless be described as negligible. This said, there still remains legal differences 

between the Sales of Goods Acts in Finland, Norway and Sweden. Between the Finnish and 

Swedish Sales of Goods Act the differences are small and between the Norwegian and 

Swedish acts they are somewhat greater. 

 The acts’ varying relation to the United Nations Convention on Contracts for the 

International Sale of Goods (CISG) is also pointed out. This convention had an important 

impact for the sales acts, in particular for the Norwegian. The close relation between general 

contract law and sales law in the Nordic countries is a recurring theme. One example of this is 

how some legal questions that is not regulated directly by a sales act, still analogically can be 

assessed by it. 
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I. Inledning 
Finlands, Norges och Sveriges köplagar trädde i kraft åren 1988-1991 och uppvisar stora 

likheter. Den främsta anledningen till rättslikheten är att lagarna är ett resultat av ett nordiskt 

samarbete. Dock uppnåddes aldrig full rättslikhet. I de olika köplagarna finns avvikande 

regler, och Danmark, som deltog i den samnordiska utredningen, använder fortfarande sin 

gamla köplag från 1907. Ersättningsreglerna är ett exempel där länderna sinsemellan uppvisar 

avvikelser. En dimension i detta är att ersättningsreglernas generella utformning fått mycket 

kritik. Dessutom ställs i olika sammanhang frågan om det verkligen är nödvändigt med 

nordisk lagstiftning i och med att internationell rätt får en allt större praktisk betydelse.   1

 I denna uppsats jämförs Finlands, Norges och Sveriges köplag med varandra. Vad för 

nytta innebär då detta?  Köplagarna har en viktig roll inom civilrätten eftersom de anses 2

uttrycka allmänna kontraktsrättsliga principer.  Till detta kommer den rent ekonomiska 3

dimensionen. Även om det kan antas att en mindre del av nordisk handel regleras direkt av 

köplagarna, uppgick år 2013 nästan 25 % av Sveriges totala export till övriga nordiska länder. 

I Norge var motsvarande siffra 11 % och i Finland 16 %. För samtliga dessa länder utgör 

Norden den näst största marknaden efter övriga EU.  Indirekt har alltså köplagarna stor 4

betydelse för handel av mycket stora värden. En uppsats som analyserar de olikheter som trots 

allt finns, i tre lagar som har anspråk på att till största delen harmoniera, är alltså av intresse i 

såväl köprättslig som allmänt kontraktsrättslig bemärkelse. 

Syfte och frågeställningar 
Syftet med uppsatsen är att jämföra Finlands, Norges och Sveriges köplag och analysera 

olikheterna mellan dem. Uppsatsen arbetar utifrån två frågor: (1) Vilka skillnader finns mellan 

köplagarna? (2) Innebär dessa skillnader någon materiellt rättslig olikhet mellan ländernas 

köprätt? 

Avgränsningar 
Uppsatsen behandlar köp enligt köplagarna. Konsumentköp, köp av fast egendom och 

internationella köp utanför Norden faller alltså utanför uppsatsen ämne. Köplagarna i 

 Se t.ex. Sisula-Tulokas, Lena. European Harmonisation of Civil Law from a Nordic Perspective. Juridica 1

International 2006 (11), s. 30 ff., och Håstad, Torgny. En europeisk civillag och den nordiska kontraktsrätten. I 
Förhandlingarna vid det 36 nordiska juristmötet i Helsingfors 15-17. augusti 2002, del 1, s. 339-366.
 Till exempel ansåg Jan Hellner att ”[d]et vore en trist och till synes föga lönande uppgift att i varje detalj 2

jämföra de tre texterna [Finlands, Norges och Sveriges köplag] för att söka fastställa, om någon saklig olikhet 
kan antas vara avsedd och vari den i så fall består” (Hellner (1989), s. 114, n 1). 
 Se t.ex. Wilhelmsson et al., s. 26 ff.3

 Se Nordisk statistisk årsbok 2014, vol. 52, Nord 2014:001, s. 109-111.4
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Danmark och Island har endast kort berörts. Av språkliga skäl har det inte funnits möjlighet 

att analysera den isländska köplagen. Beträffande den danska köplagen är denna så olik de 

övriga lagarna att uppsatsen med beaktande av denna hade blivit något annat. Sakrättsliga 

frågor har helt uteslutits.  5

Metod och material 
Uppsatsens första fråga besvaras genom en textbaserad jämförelse av de tre köplagarna. 

Resultatet presenteras fortlöpande i uppsatsen genom de frågor som tas upp, och ligger till 

grund för dispositionen. Triviala skillnader som uppenbart inte spelar någon roll har 

underlåtits att kommenteras.  Däremot har skillnader i gällande rätt som inte direkt framgår av 6

lagtexten, såsom olikheter i doktrin eller praxis, tagits med om de påträffats under arbetets 

gång.  I denna bemärkelse har emellertid inte uppsatsen anspråk på att vara fulltäckande. 7

 Vid besvarandet av uppsatsens andra fråga används en rättsanalytisk metod. Rätten 

analyseras därmed utifrån flera perspektiv.  Tonvikten ligger på det rättsdogmatiska 8

perspektivet, att identifiera tillämpliga rättskällor, ur dessa framställa gällande rätt och 

därefter tillämpa detta på rättsproblem.  Även ett komparativt perspektiv intas genom att 9

gällande rätt i de olika nordiska länderna jämförs med varandra.  Slutligen relateras detta till 10

den nordiska rättstraditionen. Framför allt analyseras köplagarna i de olika nordiska länderna i 

förhållande till sitt samnordiska syfte. 

 Bland rättskällorna i uppsatsen används främst lagstiftning. Praxis får stor betydelse i 

den mån den finns,  men utbudet inom köprätten är litet. De förarbeten som nyttjats i 11

uppsatsen utgörs främst av de nationella propositionerna till respektive lands köplag,  samt 12

den samnordiska utredningen NU 1984:5 Nordiska köplagar.  I vad avser förhållandet mellan 13

  För avgränsning i detalj avseende 63 §, som innehåller såväl sak- som kontraktsrättsliga regler, se avsnittet i 5

fråga nedan.
 De lagrum som behandlats på detta sätt är 13 §, 14 §, 20 § 2 st., 21 §, 22 § 2 st., 36 § 2 st., 44 § 3 st. och 49 § 3 6

st. samt 22 § (1) in fine, 30 § (1) in fine och 51 § (3) KjøpsL. Likaså har uppenbart språkligt baserade olikheter i 
uttryckssätt inte kommenterats. Det gäller t.ex. att en vara enligt KjøpsL ”har mangel” medan den enligt FKöpL 
och KöpL ”är felaktigt” eller att FKöpL i 67 § använder både begreppen ”indirekt förlust” och ”indirekt skada”.
 De lagrum där skillnader analyserats som inte framgår direkt i lagtexten är 17 §, 27 §, 50 §, 63 § och 67 §.7

 Se Sandgren, Claes. Rättsvetenskap för uppsatsförfattare. 3 uppl. Stockholm: Nordstedts Juridik, 2015, s. 45 f.8

 Se Kleineman, Jan. Rättsdogmatisk metod. I Juridisk metodlära, Korling, Fredrik, Zamboni, Mauro (red.), s. 9

21-46. Lund: Studentlitteratur, 2013, s. 26.
 Jfr. Valguarnera, Filippo. Den komparativa metoden. I Juridisk metodlära, Korling, Fredrik, Zamboni, Mauro 10

(red.), s. 141-173. Lund: Studentlitteratur, 2013, s. 141.
 Jfr. Hellner: ”Utrymmet för skälighetsbedömningar är ofta stort och lagtexten är mer ett skal för bedömning än 11

ett besked om vad skalet skall innehålla.” (Hellner (1990), s. 123.)
 I Finland Reg. prop. (93/1986) med förslag till köplag, i Norge Ot prp nr 80 (1986-87) Om A) Kjøpslov B) 12

Lov om samtykke til ratifikasjon av FN- konvensjonen om kontrakter for internasjonale løsørekjøp, vedtatt 11 
april 1980 och i Sverige prop. 1988/89:76 Om ny köplag.

 Utredningen utgjorde ett viktigt underlag till de nationella propositionerna. Se härom bl.a. Hellner (1990), s. 13

114 n 2.
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doktrin och förarbeten har jag i några fall låtit kritiserade förarbetesuttalanden väga tyngre än 

doktrin. Eftersom förarbetena på flera punkter är motsägelsefulla kan det vara bekvämt att 

falla tillbaka på doktrin när argumentationen däri är övertygande. Samtidigt finns exempel där 

rättstillämparen går på lagstiftarens linje även om denna är starkt kritiserad i doktrinen. I viss 

mån är detta naturligt eftersom ansvaret för lagstiftningen främst tillkommer lagstiftaren.  14

 De viktigaste verken inom doktrinen som använts är Ramberg & Herres 

köplagskommentar (2013). Denna intar även en viktig plats i finländsk köprätt i sin finska 

översättning varför den ibland i denna uppsats används för att belysa även finländsk rätt.  15

Finskspråkiga framställningar har inte kunnat beaktas vilket ibland har rest hinder för djupare 

analys.  Eftersom Finland är tvåspråkigt finns dock lagtext, förarbeten och mycket litteratur 16

även på svenska. Särskilt kan nämnas Huvudpunkter i köplagen av Wilhelmsson, Sevón och 

Koskelo (2006). Finländsk rättspraxis finns på svenska i referat. Bland norsk köprättslig 

litteratur kan särskilt nämnas verk av Krüger och Hagstrøm. 

 I uppsatsen har det förutsatts att den juridiska metod som är gångbar i Sverige, fastän 

den är svår att definiera,  också kan användas för att komma fram till och analysera finländsk 17

och norsk rätt. I detta ligger dock ett metodiskt problem eftersom olikheter de facto finns.  18

Ingenstans i litteraturen har jag dock uppfattat just detta som ett avgörande problem. Tvärtom 

tycks det förutsätta att en nordisk rättstradition existerar och att det inte endast i materiellt 

hänseende utan också metodiskt föreligger stora likheter mellan länderna.  Min inställning 19

har varit att jag kan förutsätta att min svenska juridiska metod är användbar, men att jag måste 

bevara en kritisk blick för eventuella skillnader. Möjligen framstår dock uppsatsen, bland 

annat av detta skäl, som svenskorienterad. 

 Se t.ex. om FHD 2014:61 nedan. Se också för norsk del Aasland, Gunnar, Noen synspunkter på Høyesteretts 14

bruk av rettslitteraturen. TfR 2007, s. 667 ff., särskilt s. 675.
 Se Wilhelmsson et al., s. 169. Här framgår även att det i detta finskspråkiga verk sker en jämförelse mellan 15

den svenska och finländska köplagen.
 En utförlig litteraturlista med flera finskspråkiga verk inom köprätten ges i Wilhelmsson et al., s. 169 ff.16

 Jfr. Sandgren, Claes. Rättsvetenskap för uppsatsförfattare. 3 uppl. Stockholm: Nordstedts Juridik, 2015, s. 41.17

 Se t.ex. Eckhoff, Torstein. Rettskildelære. 5 uppl. med Jan E. Helgesen. Oslo: Universitetsforlaget, 2001, s. 18

371 ff.
 Jfr. Bjøranger Tørum, Amund. Nordisk obligasjonsrett og dens betydning for norsk kontraktsrett. TfR 2007, s. 19

563 ff., Wilhelmsson, Thomas. Den nordiska rättsgemenskapen och rättskälleläran. TfR 1985, s. 181 ff., Sevón, 
Leif, Tolkning av samnordisk lagstiftning, I Förhandlingarna vid det 31 nordiska juristmötet i Helsingfors 19-21 
augusti 1987, del 1, s. 9-20 och Sandstedt, Johan, Sakrätten. Norden och Europeiseringen: Nordisk funktionalism 
möter kontinental substantialism. Stockholm: Jure, 2013, s. 20 med avseende på sakrätten. I ett äldre historiskt 
perspektiv är det svårt att skilja mellan nationell och nordisk rättsvetenskap och juridisk metod. Olika 
uppfattningar har snarare berott på filosofisk eller politisk övertygelse än nationell tillhörighet. Se Björne, Lars. 
Realism och skandinavisk realism. Den nordiska rättsvetenskapens historia. Del IV, 1911-1950. Rättshistoriskt 
bibliotek sextioandra bandet. Stockholm: 2007, s. 380 ff.
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Tidigare rättsvetenskapliga arbeten 
Ett par uppsatser har tidigare belyst samma ämne. Johnny Herres Den oenhetliga nordiska 

köprätten, särskilt reglerna om skadestånd  var, inte minst inledningsvis, till stor hjälp för 20

denna uppsats. Artikeln är dock främst inriktad på att argumentera för en reformering av 

ersättningsreglerna och rättsläget är i flera fall förändrat sedan dess publicering. Jan Rambergs 

Samnordisk köprätt - finns den?  innehåller en komparativ ansats, men riktar i slutändan in 21

sig på de nordiska ländernas förhållande till FN:s köprättskonvention CISG. Några dylika 

finländska eller norska rättsvetenskapliga framställningar har inte kunnat finnas. 

Disposition 
Under kapitel II jämförs Finlands, Norges och Sveriges köplagar med utgångspunkt i lagarnas 

ordalydelser. Ambitionen har varit att först fastställa gällande svensk rätt samt därefter 

redovisa hur denna förhåller sig till finländsk och norsk rätt. Det har dock varit svårt att 

upprätthålla denna ordning konsekvent eftersom framställningen med hänsyn till alla 

detaljavvikelser hade blivit alltför komplicerad. Dessutom rör skillnader ibland så smala 

frågor att det inte varit befogat att redovisa gällande svensk rätt som något självständigt från 

övrig nordisk rätt. I detta sammanhang ska nämnas att rättslikheten mellan FKöpL och KöpL, 

som läsaren kommer märka, i många fall är stor. Därför återges i flera fall gällande rätt i 

Sverige och Finland i ett sammanhang. 

 Som namn på de olika delarna i kapitel II används rubriker som förekommer i KöpL. I 

syfte att besvara den första frågeställningen har målet varit att analysera samtliga avvikelser i 

lagtexternas ordalydelser i den ordning som de uppkommer. Härigenom har kapitel II drag av 

lagkommentar över sig. För att undvika upprepningar har skillnader som förekommer på flera 

ställen i lagarna oftast bearbetats i det sammanhang där de först dyker upp. Eftersom KjøpsL 

innehåller något fler lagbestämmelser än de övriga lagarna har detta fått ett eget avsnitt i slutet 

av kapitel II. Uppsatsen avslutas i kapitel III med en sammanfattning och kort reflektion.  

 Herre, Johnny. Den oenhetliga nordiska köprätten, särskilt reglerna om skadestånd. TfR 1999, s. 520 ff.20

 Ramberg, Jan. Samnordisk köprätt - finns den? I Hyldestskrift till Jørgen Nørgaard, Iversen, Torsten, 21

Hedegaard Kristensen, Lars, Werlauff, Erik (red.), s. 835-844. Köpenhamn: Jurist- og Økonomforbundet, 2003.
!9



II. Undersökning 
1. Inledning 
1.1 Historisk bakgrund 
Det nordiska lagsamarbetet har en lång historia. År 1872 samlades första gången svenska, 

norska och danska jurister för ett skandinaviskt juristmöte. Mötet blev forum för framtagande 

av likalydande eller väsentligen överensstämmande punktlagstiftning på olika rättsområden. I 

denna krets odlades idén om ett fullständigt samarbete på det civilrättsliga området där 

köprätten uppfattades som särskilt viktig.  22

 År 1905-1907 antogs samnordiskt beredda köplagar i Danmark, Norge och Sverige. 

För tolkningen av dessa spelade lagkommentarer med komparativa utgångspunkter stor roll.  23

Finland utgjorde vid denna tid ett storfurstendöme under det ryska kejsardömet och hade 

behållit 1734 års handelsbalk från den svenska tiden. Utvecklingen av 1734 års regler skedde 

främst i praxis, vilken utvecklades med hjälp av principerna i de skandinaviska köplagarna, 

och då särskilt 1905 års svenska köplag.  24

 Under 1900-talets första halva accelererade den ekonomiska utvecklingen och 

internationell handel ökade kraftigt. I Finland betraktades 1734 års handelsbalk som 

ålderdomlig och bristfällig.  År 1961 inleddes därför en finländsk köplagsutredning. Strax 25

beslutades i de övriga nordiska länderna att sakkunniga skulle utses att följa utredningen och 

förse den med information. Detta utvecklades till nationella köplagutredningar men med tät 

kontakt mellan de nordiska länderna. Ett uttalat mål var nordisk rättslikhet.  26

 Arbetet resulterade under 1970-talet i förarbeten och lagförslag till nya köplagar i 

Danmark, Finland, Norge och Sverige, men däremot ingen slutgiltig lagstiftning.  27

Anledningen var att FN-kommissionen UNCITRAL år 1968 hade beslutat att ta fram en 

global standard för internationella köp. Konventionen, sedermera benämnd CISG, förutsågs få 

 Se Almén, Tore. Skandinaviskt lagstiftningsarbete angående köp. TfR 1904, s. 373 ff. Samarbetet under 1800-22

talet var enligt Almén främst motiverat av kommersiella intressen, och skedde med näringslivets starka stöd. 
Nordisk rättslikhet skulle inverka positivt på ”den ekonomiska samfärdseln och varuomsättningen”. (Ibid., s. 
378.) Romantiska föreställningar om de skandinaviska folkens gemenskap fanns också med i botten, varför 
Hagstrøm kallat det nordiska lagsamarbetet för ”et ektefødt barn av skandinavismen” (se Hagstrøm, s. 23).

 T.ex. Almén, Tore. Om köp och byte av lös egendom: kommentar till lagen den 20 juni 1905. 4 uppl., 23

ombesörjd av Rudolf Eklund. Stockholm: Nordstedts, 1960.
 Se t.ex. Taxell, s. 15 och Sevón, Leif, Får vi en köplag? JFT 1985, s. 508 ff.24

 Se t.ex. Godenhielm, s. 11 f.25

 Se SOU 1976:66, Köplag - slutbetänkande av köplagsutredningen, s. 51 f.26

 I Danmark Betænkning 845/1978 Købelovudvalget, i Finland Köplagskommitténs betänkande, 27

kommittébetänkande 1973:12, i Norge NOU 1976:34 Lov om kjøp och i Sverige SOU 1976:66 Köplag. 
Slutbetänkande av köplagsutredningen.
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stor betydelse för den internationella handeln och de nordiska länderna valde att vänta med 

nationell lagstiftning till dess UNCITRAL:s arbete slutförts.  28

 CISG antogs år 1980. Samma år tillsatte justitieministrarna i Danmark, Finland, Norge 

och Sverige en arbetsgrupp med uppdraget att undersöka om det gick att att åstadkomma 

samordnade lagar för de fyra länderna. Island deltog i arbetet som observatör. Detta ledde så 

småningom fram till utredningen NU 1984:5 Nordiska köplagar. Utredningen tog starkt 

intryck av CISG.  29

 Därefter följde nya utredningar nationellt. I de nationella remissförfarandena fick det 

samnordiska förslaget mycket kritik.  Detta föranledde ytterligare samarbeten mellan de 30

nordiska länderna för att uppnå rättslikhet, dock inte i samma formaliserad ordning som 

tidigare.  Resultatet presenterades främst i respektive lands propositioner. Till slut antogs en 31

köplag i Finland år 1987 samt nya köplagar i Norge år 1988 och Sverige år 1990. I Danmark 

infördes aldrig någon köplag, trots att förväntan fanns på att detta skulle ske ungefär samtidigt 

som i Sverige.  Island införde sin köplag år 2000 efter norsk förebild.  32 33

1.2 Förhållandet till CISG och fortsatt samnordisk rättsutveckling 
Vid en hastig jämförelse mellan FKöpL, KjøpsL och KöpL framgår att störst likhet uppnåddes 

mellan FKöpL och KöpL. Delvis torde detta ha sin förklaring i den rättslikhet som förelåg 

sedan tidigare. Sedan finländska köplagen antagits år 1987, arbetade den svenska 

lagberedningen för att KöpL ordagrant skulle överensstämma med denna.  En annan viktig 34

orsak var att både Finland och Sverige valde att ratificera CISG genom inkorporering, det vill 

säga i en egen lag vid sidan om köplagen. Därmed påverkades inte köplagarnas utformning 

direkt av CISG, även om den varit ett viktigt underlag vid de samnordiska förhandlingarna 

under 1980-talet.  35

 Se t.ex. för finländskt perspektiv Reg. prop. (93/1986), s. 42 f.28

 Se NU 1984:5, s. 3. För en jämförelse mellan KöpL och CISG, se Hellner (1990), s. 118-124.29

 Se t.ex. Reg. prop. (93/1986), s. 43 och Taxell, s. 48, n 2.30

 Se bl.a. Ot prp nr 80 (1986-87), s. 13.31

 Se prop. 1988/89:76, s. 21. Om möjliga anledningar härför samt kritik av de övriga nordiska köplagarna ur 32

danskt perspektiv, se Lookofsky, Joseph, Ulfbeck, Vibe. Køb - Dansk indenlandsk købsret. 3. uppl. Köpenhamn: 
Jurist- og Økonomiforbundets Forlag, 2008, s. 37 och Ramberg, Jan. Samnordisk köprätt - finns den? I 
Hyldestskrift till Jørgen Nørgaard, Iversen, Torsten, Hedegaard Kristensen, Lars, Werlauff, Erik (red.), s. 
835-844. Köpenhamn: Jurist- og Økonomforbundet, 2003, 835 f.

 Se Sandvik, s. 16 och TemaNord 2009:507, s. 28 f. Den äldre isländska köplagen från 1922 var närmast en 33

översättning av den danska köplagen, se Bjarnason, Lárus H., Skandinavisk fælleslovgivning og Island. TfR 
1932, s. 344.

 Se Hellner (1990), s. 115.34

 Se Lookofsky, Joseph. Understanding the CISG in Scandinavia. Köpenhamn: DJØF Publishing, 1996, s. 4.35
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 Norge valde att ratificera CISG genom transformation. KjøpsL utformades alltså så att 

den skulle leva upp till Norges förpliktelser enligt konventionen.  Tanken var att göra CISG 36

mer tillgänglig för norska företag vid internationell handel. Numera är CISG inkorporerad i 

norsk rätt genom en egen lag. Dess avtryck på KjøpsL består dock alltjämt.  37

 Ambitionen i den samnordiska utredningen var att få till stånd så heltäckande köplagar 

som möjligt, men vissa problem reglerades inte utan överlämnades åt rättstillämpningen.  38

Det uttalades att domstolarna i dessa fall skulle ta intryck av övrig nordisk rätt. Den förutsatta 

nordiska rättslikheten gör att rättsutvecklingen i ett nordiskt land blir relevant även i de övriga 

nordiska länderna. Därmed kan den nordiska rättslikheten ofta förutsättas. Men fråga kan 

också uppkomma om en skillnad i lagens ordalydelse per automatik innebär en skillnad i sak. 

Det är bland annat detta denna uppsats handlar om.  39

2. Inledande bestämmelser 
2.1 Internationella köp (5 §) 
Köplagarnas 5 § reglerar förhållandet mellan nationella och internationella köp. Även om 

finländsk, norsk och svensk köprätt överensstämmer i dessa frågor förefaller det lämpligt att 

inleda här för att tidigt få klart för sig om de nordiska ländernas förhållanden inbördes och 

respektive nordiska lands förhållande till CISG. 

 För svensk del gäller att köplagen reglerar köp av lös egendom (1 § KöpL). Enligt 5 § 

tillämpas inte KöpL då lagen (1987:822) om internationella köp är tillämplig. Genom lagen är 

CISG inkorporerad i svensk rätt och den blir tillämplig vid köp mellan parter vilkas 

affärsställen befinner sig i skilda stater som tillhör konventionen, eller om internationella 

privaträttsliga regler leder till dess tillämpning (artikel 1). Alltså gäller KöpL vid köp inom 

Sverige, och CISG vid internationella köp.  40

 Se Lookofsky, Joseph. Understanding the CISG in Scandinavia. Köpenhamn: DJØF Publishing, 1996, s. 4 f. 36

Implementering väckte stor debatt under den samnordiska utredningen, som på denna punkt präglades av 
”betydande meningsskiljaktigheter” (Ramberg & Herre, s. 39).

 Se Ot. prp. nr. 80 (1986/87), s. 18. Det har ifrågasatts huruvida KjøpsL och CISG harmonierar i så stor 37

utsträckning som den norska lagstiftaren förutsatte. Se t.ex. Hagstrøm, s. 37-40.
 Se Taxell, s. 57 f. I detta sammanhang diskuterades ofta vilken betydelse den gamla köprätten skulle få efter de 38

nya köplagarnas införande, se t.ex. Hellner & Ramberg, s. 17-22.
 Jfr. NU 1984:5, s. 159 f. Exempel på mål där övrig nordisk rätt beaktats nationellt (även bortom köprättens 39

område) är t.ex. NJA 1978 s. 334 och NJA 2008 s. 45. Från Finland märks det inom köprätten viktiga FHD 
2014:51 och från Norge Rt. 1957 s. 778, Rt. 1963 s. 622 och Rt. 1988 s. 277. Se Eckhoff, Torstein. 
Rettskildelære. 5 uppl. med Jan E. Helgesen. Oslo: Universitetsforlaget, 2001., s. 285.

 CISG tillämpas på de något snävare köpekontrakten som gäller ”sale of goods” (artikel 1). Med ”goods” 40

menas här ”tangibles”, dvs. saker som kan förflyttas, medan ”intangibles”, såsom olika rättigheter, aktier eller 
pengar faller utanför CISG:s tillämpningsområde. Från detta stadgas i artikel 2 också några undantag, såsom 
konsumentavtal. Se Ramberg, Jan, Herre, Johnny. Internationella köplagen (CISG). 2 uppl. Stockholm: 
Nordstedts Juridik, 2004, s. 61 f. med kommentar om avtal som kan falla ”mellan stolarna”.
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 Vid anslutningen till CISG utnyttjade de nordiska länderna en möjlighet till undantag 

enligt det så kallade nabolandsundantaget i artikel 94. Artikeln möjliggör undantag från 

konventionens tillämplighet på köp mellan konventionsanslutna stater som har ”samma eller 

nära överensstämmande rättsregler” inom konventionens tillämpningsområde.  I dessa fall 41

tillämpas i stället de nationella köplagarna. Vilken av de nordiska köplagarna som blir 

tillämplig handlar ytterst om internationellt privaträttsliga regler. Tanken var dock, eftersom 

de nordiska köplagar skulle vara enhetliga, att det inte skulle spela någon roll vilket lands lag 

som blev tillämplig.  42

 Rättsläget är detsamma i Finland och Norge.  Att notera är dock att regleringen i 43

Norge fram till år 2014 såg annorlunda ut. Innan dess var CISG införd i norsk rätt genom 

transformation, vilket fick till följd att även internationella köp reglerades genom KjøpsL. 

Från och med 2014 hänvisar 5 § KjøpsL, förutom till nabolandsundantaget, till 87 § KjøpsL 

vilken säger att CISG gäller som norsk lag. CISG är alltså numera inkorporerad i norsk rätt.  44

Som läsaren nedan kommer märka har Norges tidigare ambition att transformera CISG in i 

norsk rätt gett avtryck i KjøpsL. Tidigare formuleringar som syftade till att anknyta till 

CISG:s ordalydelse eller materiella innehåll finns alltjämt kvar.  45

3. Varans avlämnande 
3.1 Avtal om transport (8 §) 
Om säljaren vid transportköp ska ordna transporten, ska den ske med lämpligt transportmedel 

och på sedvanliga villkor (8 § 1 st.). I KjøpsL har intagits ytterligare två bestämmelser i ett 

andra och tredje stycke. I andra stycket anges att om köparen ska teckna transportförsäkringen 

ska han få de upplysningar han behöver från säljaren för att kunna teckna en sådan försäkring, 

och i tredje stycket att säljarens måste meddela köparen om innehållet i försändelsen om detta 

inte framgår av försändelsen i sig. Stadgandet motsvarar artikel 32 (1) och (3) CISG, och 

härrör från ambitionen att transformera in CISG i KjøpsL.  46

 I den samnordiska utredningen framförde Finland och Sverige att det var onödigt att 

föra in bestämmelserna i det svenska och finländska förslaget.  I doktrinen antas att KjøpsL:s 47

 Se om detta, Herre, Johnny, Sisela-Tulokas, Lena. CISG och de nordiska reservationerna. I Festskrift till Lars 41

Gorton, Lindell-Frantz, Eva et. al. (red.), s. 149-168. Lund: Juristförlaget i Lund, 2007, s. 167.
 Se prop. 1988/89:76, s. 67.42

 Om Finland, se Wilhelmsson et al., s. 20 f.43

 Se prp. 158 LS (2012-2013), s. 10.44

 Se Hagstrøm, Viggo. Kjøpsrettskonvensjon, norsk kjøpslov og internasjonal rettsenhet. TfR 1995 s. 561 ff. 45

Särskilt 569 ff. angående att inkorporation inte helt kan lösa problem med bristande internationell rättslikhet.
 Se NU 1984:5, s. 394.46

 Se NU 1984:5, s. 394.47
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andra och tredje stycket följer av allmänna lojalitetsförpliktelser och att någon materiell 

skillnad därför inte är för handen.  Rättsläget är alltså detsamma i alla tre länder. 48

4. Varans beskaffenhet 
4.1 Förekomsten av fel (17 §) 
I den köprättsliga litteraturen skiljs ofta mellan faktiska fel, rådighetsfel och rättsligt fel. Med 

faktiska fel brukar menas varans överensstämmelse med avtalet. Med rådighetsfel menas en 

begränsning av varans användning på grund av offentligrättsliga regler. Det kan t.ex. handla 

om användningsförbud i författning.  Detta avsnitt gäller främst faktiska fel. Rättsligt fel 49

kommer diskuteras nedan. 

 Köplagarnas 17 § är en central bestämmelse för frågan om fel föreligger. Den 

motsvaras i CISG av artikel 35.  Varan ska i fråga om egenskaper och annat, i paragrafen 50

uppräknat, stämma överens med vad som följer av avtalet eller, om inte annat följer av avtalet, 

vara ändamålsenlig etc. FKöpL, KjøpsL och KöpL föreskriver i stadgandets tredje stycke att 

fel föreligger om dessa krav inte är uppfyllda. I KöpL finns emellertid ett tillägg som anger att 

fel också föreligger om varan ”i något annat avseende avviker från vad köparen med fog 

kunnat förutsätta”. Innebär detta en saklig avvikelse från FKöpL och KjøpsL? 

 I propositionen till KöpL fanns tillägget inte med.  Däremot föreslog lagrådet 51

meningen för att förtydliga i lagtexten att uppräkningen i andra stycket inte är uttömmande. 

Att så är fallet framgår visserligen av ländernas förarbeten,  men lagrådet ansåg att 52

paragrafens utformning kunde ge ett annat intryck. Tillägget ska främst vara en hjälp vid 

avtalstolkning och någon saklig skillnad jämfört med övriga länder handlar det alltså inte 

om.  53

 I anslutning till detta kan uppmärksammas att metoden för att komma fram till om fel 

föreligger har beskrivits på delvis olika sätt. I viss finländsk och norsk litteratur framförs att 

felbedömningen först ska vara konkret och utgå från avtalet, för att först därefter bli abstrakt 

och utreda berättigade förväntningar med hänsyn till det slag av varor som är i fråga. Krüger 

kallar detta för en ”primærregel”.  Tonvikten tycks ligga något annorlunda i svensk doktrin. I 54

 Se Ramberg & Herre, s. 134 f.48

 Se t.ex. Wilhelmsson et al., s. 91, 102, Hagstrøm, s. 90 och Krüger, s. 475.49

 Se fr.a. artikel 35 (1): ”The seller must deliver goods which are of the quantity, quality and description 50

required by the contract and which are contained or packaged in the manner required by the contract.”
 Se prop. 1988/89:76.51

 Se Ot. prp. nr. 80, s. 59 och Reg. prop. (93/1986), s. 57.52

 Se prop. 1988/89:76, s. 226 f. Detsamma framfördes i det norska remissförfarandet, vilket dock inte åtföljdes 53

av den norska lagstiftaren, se Ot. prp. nr. 80, s. 58 f.
 Se t.ex. Wilhelmsson et al., s. 93-100, Wetterstein, 39 ff., Hagstrøm, s. 65 och Krüger, s. 164.54
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stället sägs att fokus ska ligga på vad en typiskt förnuftig köpare kan förvänta sig av varan vid 

köpet. Avviker varan från vad en förnuftig köpare kan förvänta sig, oavsett om det är utifrån 

avtal eller andra omständigheter, är den felaktig. Kihlman kallar detta ”huvudregeln”.  Min 55

åsikt är att detta inte har någon saklig betydelse för felbedömning. 

 En fråga som aktualiseras på grund av KjøpsL:s nära relation till CISG, är hur den 

typiske köparens befogade förväntningar förhåller sig till ond tro hos köparen. Kan köparen 

kräva påföljder för att kontraktet ska uppfyllas gällande en vara som han vid avtalsingående 

visste avvek från kontraktet, med hänvisning till att en typisk köpare inte kunde känt till den 

aktuella omständigheten? Enligt KöpL torde situationen uteslutas direkt av 20 § 1 st. vilken 

förbjuder köparen att åberopa såsom fel vad han antas måste ha känt till vid köpet.  56

 Även artikel 35 (3) CISG anger att köparen fråntas rätten att åberopa fel om köparen 

”knew or could not have been unaware of such lack of conformity”. Regeln gäller i 

förhållande till artikel 35 (2), som behandlar egenskaper och användning som inte framgår 

direkt av avtalet. Däremot gäller den inte i förhållande till artikel 35 (1), som gäller det 

konkret avtalade.  Det har diskuterats om KjøpsL, som trots allt har anspråk på att omfatta 57

CISG:s regler, kan tänkas stå för samma sak, det vill säga att köparen kan åberopa fel även i 

de fall när han visste att varan avvek från vad som var konkret avtalat. Frågan har aldrig satts 

på sin spets i norsk praxis, men försiktigt uttalar norsk doktrin sitt stöd för en ”lojal 

tolkning”  av CISG, så att köparen faktiskt enligt KjøpsL kan agera på detta sätt.  58 59

 Två skäl kan anföras mot detta. Dels att CISG numera är inkorporerad i norsk rätt, 

varför KjøpsL:s överensstämmelse med CISG inte lika konsekvent behöver presumeras. Dels 

att Høyesterett i Rt. 2002 s. 1110 utvidgade 20 § (1) KjøpsL till att också inkludera en viss 

undersökningsplikt före köpet. Detta har kritiserats och anses bryta mot KjøpsL:s principer 

där undersökningsplikten främst gäller efter avlämnandet.  Men för den fråga som nu 60

diskuteras kan påpekas att domstolen därmed lindrar effekten av det eventuellt 

otillfredsställande sambandet mellan 20 § 1 st. och artikel 35 CISG, genom att ålägga köparen 

en undersökningsplikt som kan slå tillbaka mot honom om han hade kunskap om ett fel vid 

 Se t.ex. Kihlman, s. 39, 285 och Ramberg & Herre, s. 181. 55

 Jfr. Kihlman, s. 110 f. som anser att saken utesluts redan av huvudregeln i 17 § 3 st. i och med att en typiskt 56

förnuftig köpare inte kan anses ha kunskap om fel. Jfr. dock Ramberg & Herre, s. 217.
 Se Ramberg, Jan, Herre, Johnny. Internationella köplagen (CISG). 2 uppl. Stockholm: Nordstedts Juridik, 57

2004, s. 251.
 Krüger, s. 191.58

 Se Hagstrøm, s. 178. Jfr. även Kihlman, s 112 ff.59

 Se t.ex. Hagstrøm, s. 177 f.60
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avtalets ingående. Det följer av det ovanstående att någon skillnad mellan de olika köplagarna 

i denna fråga inte kan förutsättas. 

4.2 Befintligt skick vid auktioner (19 §) 
Att sälja varan ”i befintligt skick” eller enligt dylika förbehåll är en etablerad metod för att 

undanta köpet från de vanliga felreglerna i 17 §. Enligt ett synsätt kan varan med en sådan 

friskrivning inte ha något fel och köparen bör passa sig.  I ett antal situationer är emellertid 61

friskrivningen utan verkan. Detta gäller om säljarens uppgifter som inverkat på köpet varit 

felaktiga, om säljaren underlåtit att upplysa om ett väsentligt förhållande som kan antas ha 

inverkat på köpet samt om varan är i väsentligt sämre skick än vad köparen kunde ha förutsatt 

med hänsyn till pris och övriga omständigheter. (19 § 1 st. 1-3 p.) 

 KöpL (och FKöpL) anger att vid köp på auktion är varan automatiskt såld i befintligt 

skick, samt att vid jämförelsen i 19 § 1 st. 3 p. mellan varans skick och priset är det 

utropspriset som ska tas som utgångspunkt. KjøpsL är emellertid mindre specifik. Första 

styckets regler gäller ”så langt de passer” (19 § (2) KjøpsL). Innebär detta en saklig skillnad? 

 KjøpsL var fram tills riksdagsbehandlingen likalydande med KöpL.  Detta ändrades 62

sedan Stortingets justiskomité invänt att utgångspris är olämpligt som rättsligt kriterium. 

Kommittén konstaterade att utgångspriset kan vara allt ifrån ett katalogpris som senare ändras 

eller ett minimipris som egentligen inte motsvarar värdet, till ett utgångspris som 

auktionsförättaren egentligen inte får sälja varan för. I stället anvisar den norska lagstiftaren 

att en konkret värdering ska ske i det enskilda fallet.  Dylika problem tycks inte ha 63

uppmärksammats i finländska och svenska förarbeten. Där förutsätts blott att säljarens 

värderingskunskaper är att lita på.  Med tanke på förarbetenas knapphändighet, torde dock 64

utrymme finnas att i rättstillämpningen ta intryck av den norska regeln.  65

 Jfr. Martinussen, s. 146.61

 Jfr. Ot. prp. nr. 80 (1986/87), s. 62, 148.62

 Innst. O. nr 51 - 1987/88, s. 17. Jfr. också Ramberg & Herre, s. 215 f.63

 Se Reg. prop. (93/1986), s. 61 och prop. 1988/89:76, s. 93.64

 Ett område där problem skulle kunna uppstå är vid konst- och antikvitetsauktioner, se Hagstrøm, Viggo. 65

Kunst- och antikvitetsauksjoner i rettslig belysning. TfR 1986 s. 461 ff.. Se särskilt ibid., s. 494 om bristande 
juridisk kunskap inom konsthandeln. Fastän detta mycket väl kan ha ändrats på 30 år synes verkligheten stå i 
bjärt kontrast till de svenska förarbetenas icke problematiserande inställning. Om framför allt 
upplysningsspörsmål se Krüger, s. 257 f. Se också Kihlman, s. 192-194 för redogörelse och kritik av rättspraxis 
angående tavlor. Se även finländska rättsfallet FHD 1998:150.

!16



5. Påföljder vid dröjsmål och fel 
5.1 Allmänt om kontraktsbrott och biförpliktelser (22, 30, 51 §§) 
I 22, 30 och 51 §§ anges vilka påföljder köparen respektive säljaren kan göra gällande vid 

motpartens avtalsbrott. Här föreligger i lagtexten en skillnad i förhållandet till huvud- och 

biförpliktelser. Med den förstnämnda menas vid köp att säljaren levererar varan samt att 

köparen betalar, med det senare andra förpliktelser som uttryckligen eller underförstått kan 

anses följa med avtalet, såsom lojalt uppträdande och aktsamhet.  66

 I den samnordiska utredningen stannade Sverige och Finland vid att köplagen endast 

skulle reglera huvudförpliktelser. För biförpliktelsernas del skulle allmänna kontraktsprinciper 

avgöra rättsutvecklingen, vilket lagrådet påpekat innebär att köplagen i flera fall har en 

fortsatt betydelse fastän analogt.  I Norge ville lagstiftaren emellertid knyta KjøpsL närmare 67

CISG, som även tar sikte på andra förpliktelser som kan följa med avtalet. Det ansågs tillhöra 

en modern köplag att reglera även biförpliktelser, eftersom dessa ofta spelar en stor roll.  68

 Att biförpliktelser regleras i norsk köprätt framgår av 22 § (2), 30 § (2) och 

51 § (1) KjøpsL.  Reglerna gäller ”så langt de passer” och i lagtexten undantas hävning vid 69

dröjsmål med biförpliktelser enligt 25 § (2) och (3).  Utgångspunkten för reglernas 70

tillämplighet är att KjøpsL:s påföljdsregler gäller i sin helhet, men att undantag görs när det 

efter en konkret bedömning framgår att en bestämmelse inte passar att tillämpa.  71

 Köprätten intar en framskjuten plats inom den allmänna kontraktsrätten. Därför är det 

relevant att ställa sig frågan hur stor skillnaden egentligen blir mellan att tillämpa KjøpsL på 

biförpliktelser ”så langt de passer” och att tillämpa allmänna kontraktsprinciper på dem, när 

FKöpL och KöpL i ett sådant fall kommer få en stor betydelse analogt. Troligtvis blir det inte 

radikalt annorlunda, men Ramberg & Herre har påpekat att den norska regleringen kan 

medföra ett strängare ansvar för biförpliktelsen eftersom allmänna rättsgrundsatser kan 

medföra ansvar för underlåtenhet att iaktta tillbörlig omsorg i stället för ett strikt ansvar med 

begränsade möjligheter att enligt köplagens kontrollansvar uppnå ansvarsfrihet.  72

 Se Hagstrøm (2003), s. 111 f. och Hagstrøm, 55 f.66

 Se prop. 1988/89:76, s 225 f.67

 Se NU 1984:5, s. 166.68

 Om meddelande enligt 59 § KjøpsL där detta också aktualiseras, se nedan.69

 Se Ot prp nr 80 (1986-87), s. 29f, särskilt remissyttrandet från Mekaniske Verksteders Landsforening.70

 Se Bergem & Rognlien, s. 127 och Ot prp nr 80 (1986-87), s. 65.71

 Se Ramberg & Herre, s. 52.72
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5.2 Bortfall av förpliktelser i vissa fall (23, 34, 53 §§) 
Av köpeavtalet följer att vardera part kan kräva fullgörelse.  En parts förpliktelse kan 73

emellertid falla bort om det föreligger ett hinder som han inte kan övervinna eller om dennes 

uppoffringarna för att fullgöra köpet vore orimliga med hänsyn till motpartens intresse (se 23 

§ 2 st. och hänvisning från 34 § 2 st. och 53 § 1 st).  Det första ledet anknyter till den i dag 74

något överspelade omöjlighetsläran: att omöjlighet inte är en förpliktelse.  Det andra ledet 75

handlar om en intresseavvägning mellan den förpliktades förmodade insats jämfört med 

motpartens intresse av köpets fullbordan. Det har i doktrinen uttalats att möjligheten att slippa 

en förpliktelse på denna grund bör tolkas restriktivt.  76

 Samtliga tre köplagar stadgar att om hindret upphör inom rimlig tid, får lidande part 

kräva fullgörelse som vanligt. Rimlig tid definieras inte i de finländska eller svenska 

förarbetena, annat än att det kan vara en betydligt längre tid än den skäliga tid som avses för 

reklamation.  I de norska förarbetena anses dock tre år utgöra en bortre gräns.  77 78

 Till detta lägger KjøpsL även att lidande part inte får kräva fullgörelse om uppfyllelsen 

efter hindrets upphörande ”vil være vesentligt mer tyngende eller få en annen karekter enn 

selgeren kunne forutse eller det for øvrigt vil være urimelig å kreve oppfyllelse” (ovan 

anförda lagrum). I motiven anges att när hindret upphört inom rimlig tid, kan nya hinder ha 

uppstått som inte direkt handlar om omöjlighet. Som exempel nämns att en fabrik som ska 

tillverka en produkt brinner ner, och när den åter uppbyggts med nya maskiner krävs andra 

förutsättningar och höjda produktionskostnader för att maskinerna ska ge produkten dess 

avtalsmässiga karaktär.  Skillnaden mot att första styckets förhållanden inträder på nytt 79

framstår härvid som hårfin, men den norska regleringen tillför förvisso en aspekt som de 

svenska och finländska förarbetena inte uppmärksammat.  Trots det är det svårt att tänka sig 80

att detta i svensk och finländsk praxis inte kan införas genom sedvanlig lagtolkning. 

Slutsatsen är alltså att någon större avvikelse inte föreligger i norsk rätt i detta fall. 

 Se Ramberg & Herre, s. 231 f.73

 Notera de olika lagstiftningsteknikerna: i FKöpL och KöpL är 23 och 53 § lika i utformning medan KjøpsL 53 74

§ KjøpsL hänvisar till 23 §.
 Se för äldre rätt Almén, s. 246 samt för omöjlighetslärans placering i nuvarande kontraktsrätt Hellner, Hager, 75

Persson, s. 60.
 Se t.ex. Wilhelmsson et al., s. 62.76

 Se Reg. prop. (93/1986), s. 66 och prop. 1988/89:76, s. 102.77

 Se Ot prp nr 80 (1986-87), s. 67.78

 Se Ot prp nr 80 (1986-87), s. 68.79

 Se prop. 1988/89:76, s. 98 ff. och Reg. prop. (93/1986), s. 66. och jfr. Bergem & Rognlien, s. 135.80
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5.3 Insiktsrekvisit vid väsentligt avtalsbrott (25, 34, 39, 43, 54, 55 §§) 
För att vissa påföljder ska kunna tillgripas behöver avtalsbrottet vara väsentligt. En 

genomgående olikhet mellan köplagarnas ordalydelser är huruvida kravet på väsentlighet 

förenas med rekvisit om att avtalsbrytande part ska ha haft insikt om avgörande förhållanden. 

 Som utgångspunkt kan 25 § 1 st. KöpL (och FKöpL) tas. Där lyder huvudregeln att 

”köparen får häva köpet på grund av säljarens dröjsmål, om avtalsbrottet är av väsentlig 

betydelse för köparen och säljaren insåg eller borde ha insett detta”. Även 34, 39 och 

55 §§ KjøpsL stadgar möjlighet till påföljd, men endast när ”forsinkelsen medfører vesentlig 

kontraktbrudd”. Vad innebär det att KjøpsL aldrig explicit uttrycker ett insiktsrekvisit? 

 I den samnordiska utredningen föreslogs inget insiktsrekvisit. Där anfördes att 

bedömningen om väsentlighet bör ske i varje enskilt fall samt att säljarens kännedom härvid 

skulle tillmätas relevans, dock utan att det i sig skulle vara avgörande. Insiktsrekvisitet ingick 

alltså i helhetsbedömningen.  I överläggningar mellan de nordiska departementen efter den 81

samnordiska utredningen restes dock krav på att insiktsrekvisit trots allt skulle finnas med i 

lagtexten. På detta sätt skulle det även anknytas till äldre nordisk köprätt, som bestod i att 

väsentligheten ska ha varit synlig för gäldenären för att hävning ska kunna bli aktuellt.  Detta 82

fullföljdes sedan genom förslaget i de svenska och finländska förarbetena, där det uttalas att 

väsentligheten inte är tillräcklig, utan att det även måste till åtminstone en ”viss subjektiv 

täckning” hos felande part.  Insiktsrekvisit föreligger alltså såsom förutsättning för hävning i 83

Finland och Sverige.  84

 För norsk del ville lagstiftaren sätta fokus på helhetsbedömningen av om väsentligt 

kontraktsbrott förelåg. Visserligen uttalas det i förarbetena att någon innehållsmässig skillnad 

mot övriga länders lag inte var avsedd, men insiktsrekvisitet togs inte med i lagtexten 

eftersom det ansågs att detta kunde ”fokusere ensidig på to momenter i denne vurdering”.  85

 Här skönjs emellertid en liten förskjutning. Redan i motivens instruktion till hur 

helhetsbedömningen ska gå till framställs nämligen inte insiktsrekvisitet som ett absolut krav, 

utan endast som något som ska beaktas. På samma sätt har inte norsk doktrin uppfattat 

subjektiv täckning som ett tvingande, utan endast som en viktig beståndsdel i 

 Se NU 1984:5, s. 252 f.81

 Se Sandvik (2006), s. 225 samt därtill hörande litteraturanvisningar. Huruvida detta gäller i nutida 82

kontraktsrätt är dock inte klart, se t.ex. Hellner, Hager, Persson, s. 186 f.
 Se prop. 1988/89:76, s. 104 och Reg. prop. (93/1986), s. 67.83

 Jfr. Taxell, s. 95.84

 Se Ot. prp. nr 80, s. 69 f.85
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helhetsbedömningen.  I en sammanställning av norsk praxis har dock Hagstrøm visat att 86

synlighet oftast ingår som rekvisit i helhetsbedömningen, bland annat genom CISG:s 

påverkan på norsk köprätt och inte minst i långvariga kontraktsförhållanden.  87

 Vid hävning på grund av fel i varan (39 § 1 st.) och köparens bristande medverkan 

(55 § 1 st.) samt omleverans på grund fel i varan (34 § 2 st.) är skillnaden mellan lagarna som 

påpekats densamma, bortsett från att andra moment kan inkluderas i helhetsbedömningen som 

gäller för just de specifika typerna av avtalsbrott.  88

 Två fall avviker från denna huvudlinje. Det första gäller hävning på grund av dröjsmål 

med betalningen (54 § 1 st.) där inte heller FKöpL och KöpL uppställer rekvisit om att att 

köparen ska ha insikt om betalningsdröjsmålets väsentlighet för säljaren. Undantaget 

motiverades i den samnordiska utredningen med att ”man vid bedömningen av säljarens rätt 

till hävning […] inte bör tillmäta säljarens tillgångar eller finansiella läge någon avgörande 

betydelse”.  Huruvida väsentligt avtalsbrott föreligger i dessa fall, ska alltså kunna avgöras 89

på objektiv grund.  90

 Det andra fallet gäller hävning på grund av partiellt avtalsbrott (43 §). Enligt KöpL 

kan stadganden om avtalsbrott tillämpas på en delleverans som är felaktig eller försenad 

(43 § 1 st. 1 men.). Skulle t.ex. förutsättningarna för hävning vara uppfyllda för en 

delleverans, så får denna del hävas. Därutöver får köparen även häva köpet i sin helhet, så 

kallad total hävning, om varornas partiella fel eller dröjsmål är av väsentlig betydelse för felet 

i sin helhet (43 § 1 st. 2 men.). 

 Vid väsentlighet i detta fall går lagtexterna i FKöpL och KöpL åt olika håll. För total 

hävning kräver KöpL att säljaren insåg eller borde ha insett att avtalsbrottet var väsentligt 

(43 § 1 st. 2 men, KöpL), men det gör inte FKöpL. Förhållandet kommenteras varken i 

förarbetena eller i doktrinen,  och frågan är om det på grund av kravet på insikt vid allmänna 91

förutsättningarna för hävning finns skäl att gå utöver lagtexten och läsa in krav på insikt även 

för total hävning 43 § 1 st. 2 men. FKöpL. Ett argument häremot är att principen om 

avtalsbrottets synlighet för gäldenären inte gäller över FKöpL som sådan (fastän den 

 Så Martinussen, s. 93 och Bergem & Rognlien, s. 141 samt Krüger, s. 404. På samma sätt uppfattar Sandvik 86

rättsläget i Norge, se Sandvik (2006), s. 225.
 Se Hagstrøm (2003), s. 411 ff., särskilt s. 416 f.87

 Ot. prp. nr 80, s. 85, 91, 107. För sammankopplandet av lagrummen i just detta avseende, se Ramberg & 88

Herre, s. 251.
 NU 1984:5, s. 325. Se för motsvarande i den svenska propositionen, prop. 1988/89:76, s. 164.89

 Jfr. Ramberg & Herre., s. 449 f. och Sandvik (2006), s. 251. Undantaget förefaller naturligt med tanke på 90

betalningsförpliktelsens art, jfr. NJA 1991 s. 271 beträffande kravet på banker att snabbt betala ut penningmedel.
 Jfr. t.ex. Sandvik (2006), s. 222 ff. samt Reg. prop. (93/1986), s. 30, 92 f.91
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naturligtvis kan användas som tolkningsunderlag). Möjligen skulle det även skapa en märkligt 

situation med tanke på de övriga stadganden där insiktsrekvisitet undantagits och detta har en 

specifik innebörd.  Slutsatsen av det ovan sagda torde vara att det råder en skillnad på 92

lagtextens grund. 

 Summeras ovanstående kan konstateras att ”vesentlig kontraktbrudd” och dylika 

stadganden i 25, 34, 39 och 55 §§ KjøpsL inte per definition innefattar ett insiktsrekvisit, utan 

att detta endast är en beståndsdel i en helhetsbedömning av avtalsbrottet i fråga. Detta står i 

motsats till FKöpL och KöpL där kravet på åtminstone viss subjektiv täckning i de aktuella 

reglerna är absolut. Det finns dock anledning att förutsätta att skillnaden är liten i praxis, där 

insikt ofta får en viktig betydelse i bedömningen av om avtalsbrottet är väsentligt. Två 

avvikelser från denna linje finns i 43 och 54 §§, varav det senare fallet innebär en skillnad 

mellan FKöpL och KöpL. 

5.4 Särskild reklamation för hävning och skadestånd vid dröjsmål (29 §) 
Den köpare som lidit skada på grund av säljarens dröjsmål kan vara intresserad av att häva 

och kräva skadestånd. I 29 § KöpL (och FKöpL) föreskrivs att köparen i ett sådant fall måste 

meddela inom skälig tid att han häver eller kräver skadestånd för att påföljderna senare ska 

kunna aktualiseras (så kallad särskild reklamation), dock med tillägget att särskilt meddelande 

om detta inte är nödvändigt om köpet har hävts. Hävs köpet måste säljaren räkna med att 

skadestånd så småningom också kan bli aktuellt.  Att särskild reklamation krävs även för 93

skadestånd har tolkats som en kodifiering av äldre praxis att en köpare som godtar en försenad 

vara utan att protestera samtidigt efterger sin klagorätt.  94

 I KjøpsL gäller dock kravet på särskild reklamation endast hävningsrätten 

(29 § KjøpsL). Detta anknyter till regeln i artikel 39 (1) CISG att inte kräva särskild 

reklamation för skadestånd. I propositionen ansågs att endast hävning är av sådant allvarligt 

slag att särskild reklamation krävs för detta. Det framhölls att eftersom säljaren alltid är 

medveten om dröjsmål, torde han också vara medveten om att ersättningskrav så småningom 

kan komma.  Den norska regleringen innebär alltså att skadeståndet vid dröjsmål kan 95

framställas utan att särskilda reklamationsregler beaktas, såsom måste ske enligt KöpL.  96

 Se t.ex. Ramberg & Herre, s. 381 som utifrån liknande förutsättningar kritiserar utformningen av 44 §.92

 Se NU 1984:5, s. 268.93

 Se Ramberg & Herre, s. 290 f.94

 Ot. prp. nr 80, s. 77. Härmed gjordes avsteg från det ursprungligen likalydande nordiska förslaget (se NU 95

1984:5, s. 439f).
 Se Krüger, s. 565. Jfr. även analysen av 59 § nedan.96
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5.5 Absolut frist för neutral reklamation vid fel (32 §) 
Skulle fel föreligga räcker det att köparen lämnar meddelande om felet inom skälig tid efter 

det att han märkt eller borde ha märkt felet, för att påföljder senare ska kunna göras gällande 

(neutral reklamation, 32 § 1 st). Syftet är främst att ge säljaren möjlighet att förebygga skador, 

t.ex. genom att företa avhjälpningsåtgärder. Det ligger i säljarens intresse att få reda på felet 

tidigt, innan eventuella rättsliga följder inträder.  97

 KöpL stadgar också i ett andra stycke en begränsning på två år i rätten att reklamera 

(32 § 2 st. KöpL). Denna begränsning, som även återfinns i 32 § KjøpsL och 

artikel 39 (2) CISG, har tillkommit i säljarens intresse. Utfärdar säljaren inte några garantier 

om längre reklamationsfrist ska han inte behöva räkna med reklamation under längre än två 

års tid. Denna absoluta frist för neutral reklamation inom två år gäller dock inte om säljaren 

handlat grovt vårdslöst eller i strid mot tro och heder (33 §).  98

 I FKöpL saknas en absolut frist för neutral reklamation. Detta var vid förslaget till 

FKöpL inte avsett,  men det finländska lagutskottet föreslog att stycket skulle tas bort. 99

Utskottet befarade att stycket skulle leda till oskäliga resultat vid konsumentköp, särskilt vid 

köp av bostäder, och konstaterade härtill att ”det inte förekommit några problem på grund av 

att ett sådant specialstadgande saknas”.  Förslaget bejakades i den senare beredningen.  100 101

 Därför gäller i Finland endast att reklamationen ska ske ”inom skälig tid” efter det att 

köparen märkt eller borde ha märkt felet (32 § FKöpL). Den absoluta fristen utgörs endast av 

den allmänna preskriptionsfristen på tio år. Det har i den finländska doktrinen föreslagits att 

rättstillämpningen så långt som möjligt ska sträva efter nordisk rättslikhet, det vill säga att 

absoluta reklamationsfrister ska utsättas vid ungefär två år.  Än så en länge har dock inga 102

begränsningar av reklamationsfristen skett med avgörande hänsyn till detta faktum. Praxis där 

frågan satts på sin spets finns emellertid inte.  103

 Se t.ex. Almén, s. 364 f. och Ramberg, Jan, Herre, Johnny. Allmän köprätt. 7 uppl. Stockholm: Nordstedts 97

Juridik, 2014, s. 148 samt för Finlands del Godenhielm, s. 100.
 Jfr. 33 § KjøpsL: ”i strid med redelighet og god tro”.98

 Se NU 1984:5, s. 274 f. och Reg. prop. (93/1986), s. 80.99

 1986 rd - LaUB nr 13 - prop. nr 93, s. 4.100

 1986 rd - StoUB nr 256 - prop. nr 93.101

 Se Taxell, s. 79. Jfr. också dansk rätt där bortre gräns för reklamation nyligen ändrats från ett till två år. 102

(Lookofsky, Joseph, Ulfbeck, Vibe. Køb - Dansk indenlandsk købsret. 3. uppl. Köpenhamn: Jurist- og 
Økonomiforbundets Forlag, 2008, s. 37.)

 Jfr. Bärlund, Johan. Reklamation i konsumentavtal. Helsingfors: Juristförbundets förlag, 2002, 223 ff. Se 103

Godenhielm, s. 157 för kommentarer till äldre praxis, och Wetterstein, 263 f. Jfr. även FHD 1998:150 där dock 
undersökningsplikten ansågs eftergiven på grund av särskild utfästelse.
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5.6 Rätt till ersättning vid avhjälpande och omleverans (34 §) 
Enligt 34 § 3 st. KöpL (och FKöpL) har köparen rätt till ersättning för försvarliga kostnader 

om säljaren inte uppfyller sina plikter när varan är felaktig. Bestämmelsen utgör en 

självständig sanktion i förhållande till köplagens huvudbestämmelser om ersättning.  Här 104

ska endast frågan om när detta kan aktualiseras enligt de olika köplagarna utredas. För 

övergripande frågor om ersättning och grunderna härför hänvisas till avsnitt 10 nedan. 

 Bestämmelsens sammanhang är att köparen har rätt att kräva av säljaren att denne 

avhjälper felet så länge detta kan ske utan oskälig kostnad eller olägenhet för säljaren. 

Säljaren kan dock välja att i stället företa omleverans enligt 36 § (34 § 1 st.). Vidare har 

köparen rätt att kräva omleverans, om avtalsbrottet är väsentligt, med vissa viktiga undantag 

(2 st.).  Uppfyller dock inte säljaren dessa sina förpliktelser, ska köparen ha rätt till 105

ersättning för försvarliga utgifter enligt vad som närmare föreskrivs. Ansvaret för dessa 

utgifter är strikt, det vill säga möjligheten att åberopa ansvarsbefriande omständigheter 

kommer inte i fråga.  106

 Dock förekommer en avvikelse i KjøpsL. Ersättningen för de försvarliga utgifter som 

köparen har rätt till gäller nämligen enligt KöpL endast när säljaren underlåter att avhjälpa 

felet. Skulle säljaren underlåta att omleverera ger inte KöpL någon ersättningsrätt för köparen 

enligt 34 § (34 § 3 st. KöpL).  KjøpsL medger emellertid köparen ersättning för försvarliga 107

kostnader både när säljaren brister i att avhjälpa och att omleverera (34 § (3) KjøpsL). Någon 

motivering till skillnaden finns inte i förarbetena. 

 Dock faller inte ersättningsansvar bort när regeln i 34 § inte är tillämplig. Köparen kan 

så häva och företa täckningsköp samt kräva skadestånd enligt 40 §. Grunderna för ansvar är 

emellertid annorlunda härvid. Enligt KöpL undgår säljaren ansvar för direkta förluster om de 

ligger utanför hans kontroll och indirekta förluster om han inte varit vårdslös.  Jag vill 108

ifrågasätta rättvisan i detta. Skulle en köpare exempelvis för egen försvarlig kostnad delta i 

omleverering av varan, är det svårt att förstå varför den kostnaden ska ersättas under en för 

säljaren mer gynnsam ansvarsgrund än om köparen i stället avhjälper felet. 

 Jfr. t.ex. Bergem & Rognlien, s. 213. Notera också att medan regeln i Wilhelmsson et al., s. 114 benämns som 104

en ”självständig skadeståndssanktion” är Herre kritisk mot att benämna ersättningen i regeln för skadestånd (se 
Herre, s. 179 f., 197 ff.).

 Notera ovan diskussionen om väsentlighetsrekvisitet.105

 Jfr. Bergem & Rognlien, s. 212 och Ramberg & Herre, s. 329.106

 Herre lägger till denna skillnad även de situationer när KöpL blir tillämplig på grund av säljarens utfästelser. 107

Även när säljaren utfäst sig att omleverera skulle, enligt Herre, möjlighet för köparen att utfå ersättning enligt 34 
§ 3 st. saknas. Gissningsvis är denna situation i praktiken lika viktig som den ordagranna lagtextens. Se Herre, s. 
179 f. och jfr. att ”en tolkning av avtalet [kan] leda till annat resultat” (prop 1988/89:76 s. 128). Se också 
Ramberg & Herre, s. 329 n 79.

 Se prop. 1988/89:76, s. 128, Reg. prop. (93/1986), s. 82 och Ot prp nr 80 (1986-87), s. 86.108
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5.7 Bortfall av sekundära påföljder: prisavdrag och hävning (37 §) 
Skulle fel föreligga kan köparen göra flera påföljder gällande. Olika påföljder kan aktualiseras 

beroende på vilket fel som är i fråga. I den köprättsliga terminologin brukar påföljderna 

avhjälpande och omleverans kategoriseras som primära påföljder. Särskilt avhjälpande har 

stor betydelse som påföljd, eftersom såväl köpare som säljare har en långtgående rätt att kräva 

detta. Om säljaren misslyckas eller väntar orimligt länge med de primära påföljderna kan 

köparen ha rätt till de sekundära påföljderna prisavdrag eller hävning enligt 37 § 1 st.  109

 I samband med regeln om sekundära påföljder stadgar KjøpsL ytterligare, i avvikelse 

mot KöpL (och FKöpL), att köparen inte kan kräva prisavdrag eller hävning, ”dersom 

kjøperen avslår avhjelp som han plikter å motta”. Tillägget tillför emellertid inget i sak utan 

inbegrips i säljarens långtgående rätt att kräva avhjälpande. Såväl i Sverige som Finland gäller 

samma sak om köparen utan godtagbara skäl vägrar att utnyttja de primära påföljderna.  110

5.8 Rättsligt fel (41 §) 
i) Allmänt
Ovan har faktiska fel diskuterats och rådighetsfel nämnts. Här kommer nu rättsligt fel 

diskuteras. Med rättsligt fel förstås att en vara tillhör någon annan än säljaren eller att varan är 

behäftad med rättigheter för tredje man, vilka denne kan göra gällande även mot köparen. 

Typiskt sett är varan stulen eller behäftad med retentions- eller panträtt. I de gamla köplagarna 

var rättsliga fel sparsamt reglerade. Detta betraktades i den samnordiska utredningen som 

angeläget att åtgärda.  Lagrummet 41 § 1 st. lyder olika i FKöpL och KöpL men innebär i 111

sak detsamma.  Det som sägs om KöpL nedan gäller alltså även för FKöpL. 112

ii) Tillämpliga regler vid rättsligt fel: bedömning av rättsligt fel och möjliga påföljder
Den grundläggande frågan är vilka regler som kan användas för att bedöma om rättsligt fel 

föreligger, och vilka av köplagens påföljder som då kan tillgripas? Betoningen i detta avsnitt 

ligger på det första ledet i denna fråga. 

 Jfr. Håstad, s. 107, 110.109

 Se prop. 1988/89:76 s. 132 och Reg. prop. (93/1986), s. 84 samt jfr. Ramberg & Herre, s. 336 f.110

 Se NU 1984:5, s. 187 f.111

 Det enda problem som tillstöter vid en jämförelse mellan FKöpL och KöpL är att reglerna om köparens 112

undersökningsplikt efter avlämnandet (31 §) undantagits från tillämplighet vid rättsligt fel i KöpL (Jfr. prop. 
1988/89:76 s. 143) men i FKöpL tycks gälla fastän med brasklappen att ”[v]ad som stadgas i 31 § inte begränsar 
köparens rätt att åberopa ett rättsligt fel”. Eftersom syftet med 31 § är just att påverka köparen att agera samt om 
det inte sker begränsa hans rätt att åberopa felet (se Reg. prop. (93/1986), s. 77) gör jag här bedömningen att 31 § 
FKöpL aldrig blir tillämplig vid rättsliga fel (jfr. Wilhelmsson et al., s. 105).
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 För bedömningen av om rättsligt fel föreligger sker enligt KöpL en hänvisning till 

avtalet. Av 41 § KöpL framgår att fel föreligger när tredje man har äganderätt till varan eller 

har panträtt eller annan liknande rätt i den och det inte följer av avtalet att köparen ska överta 

varan med begränsningen som detta innebär. Gäller tvisten en vara som egentligen ägs av 

tredje man, följer det redan av att parterna benämner avtalet köp att varan inte ska ägas av 

tredje man.  Bedömningen beror alltså på den allmänna kontraktsrätten, där som sagt KöpL 113

anses uttrycka allmänna principer. Skulle rättsligt fel uppkomma efter varans avlämnande, ska 

detta i princip inte begränsa köparens rätt. Till exempel betonas det i litteraturen angående 

riskövergången att köparen knappast kan få en vara levererad utan att ”det relevanta 

sakrättsliga momentet tillgodoses”.  114

 För KjøpsL:s del hänvisas även i 41 § (1) till det avtalade, men även att för rättsligt fel 

”gjelder reglene om mangler tilsvarende. Under detta allmänna uttryck följer att samtliga 

felregler i KjøpsL i teorin kan komma att tillämpas på rättsligt fel utöver allmänna 

kontraktsrättsliga principer.  I detta sammanhang är det alltså nödvändigt att gå igenom 115

dessa regler och undersöka för det första om de kan anses tillämpliga ”tilsvarende” enligt 

KjøpsL vid rättsligt fel, och för det andra huruvida de gäller för KöpL:s del.  

 Beträffande huvudreglerna om fel i 17-19 §§ uttalar de norska förarbetena att dessa 

inte är ”like naturlig å anvende på rettsmangler”.  Huruvida dessa gäller vid rättsliga avgörs 116

istället från fall till fall.  I praktiken skiljer sig dock detta knappast avsevärt från KöpL:s 117

fokus på det avtalade enligt vad vi sett ovan. 

 Vad gäller reglerna om köparens onda tro och undersökning före avlämnandet (20 §) 

kan inte heller dessa fullt ut tillämpas på rättsligt fel eftersom godtroskravet i 20 § genom 

orden ”følger av avtalen” ersätts med vad köparen kan anses ha godtagit (41 § (1) KjøpsL).  118

De norska förarbetena uttalar kortfattat att giltigheten i 20 § vid rättsliga fel ligger i att 

köparen har en ”generell plikt til forundersøkelse”.  Uttalandet står helt för sig själv och 119

utan närmare förklaring. Enligt min mening är det därför inte är helt lätt att förstå och jag 

 Se Kihlman, s. 80. För de olikartade reglerna om godtrosförvärv i de nordiska länderna (som faller utanför 113

denna uppsats avgränsningsområde) se t.ex SOU 2000:56, s. 71 f., Sandstedt, Johan. Sakrätten, Norden och 
Europeiseringen: Nordisk funktionalism möter kontinental substantialism. Stockholm: Jure, 2013, s. 370 f., 
Ramberg & Herre, s. 361 n 148, Krüger, s. 477.

 Kihlman, s. 81.114

 Se Ot prp nr 80 (1986-87), s. 94f.115

 Se Ot prp nr 80 (1986-87), s. 95.116

 Se Krüger, s. 158 n 14.117

 Jfr. Bergem & Rognlien, s. 257.118

 Ot prp nr 80 (1986-87), s. 94.119
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dristar mig därför att anta att denna undersökningsplikt inte är särskilt omfattande.  Vidare 120

blir även, enligt de norska förarbetena, regeln om tidpunkt för felbedömningen (21 §) 

tillämplig vid rättsligt fel. Enligt stadgandet kopplas tidpunkten för felbedömningen till när 

risken för varan går över från säljaren till köparen.  Motsvarande torde gälla enligt KöpL 121

med beaktande av de särskilda omständigheter som gäller för riskövergång av sakrätter.  122

 En skillnad utgör emellertid frågan om köparens undersökningsplikt efter varans 

avlämnande. KöpL och dess motiv avvisar en sådan plikt, medan däremot de norska 

föreskriver att denna föreligger.  I en kommentar över detta menar Ramberg & Herre att 123

eftersom någon affärssed som kan aktualisera undersökningsplikt för rättsligt fel inte finns, 

kan undersökningsplikten i 31 § KjøpsL inte tillämpas ”tilsvarende” på rättsliga fel.  Detta 124

står i strid med den norska lagstiftarens ändamål att ta hänsyn till eventuella ägare- eller 

ursprungsbevis som köparen kan förväntas undersöka.  I propositionen exemplifieras med 125

att köparen vid ett bilköp kan ha skäl att upptäcka klistermärken eller andra märken som 

förbjuder vidareförsäljning. Förekomsten av dessa på marknaden är, enligt den norska 

lagstiftaren, tillräckliga skäl för att inte göra undantag från undersökningsplikten i 31 §.  126

Med tanke på de exempel som den norska propositionen anför kan det nog diskuteras hur 

omfattande undersökningsplikten enligt KjøpsL är i dessa fall, och om den verkligen avviker 

från det allmänna kravet på god tro enligt KöpL. 

 Det andra delen av problemet är vilka påföljder som kan komma i fråga vid rättsligt 

fel. Av KöpL framgår att alla påföljder kan bli tillämpliga och i de norska förarbetena uttalas 

att det främst är påföljdsreglerna som åsyftas med uttrycket ”tilsvarende”.  Här torde alltså 127

ingen olikhet mellan de olika köplagarna råda. 

 Jfr. Bergem & Rognlien, s. 257 och Krüger, s. 171. Jfr. också Rt. 2002 s. 1110.120

 Se Ot prp nr 80 (1986-87), s. 94. 121

 Se Kihlman, s. 80 f. som förbinder detta med den ”kvardröjande risk som säljaren kan stå enligt 21 § 2 st. 122

KöpL” för försämringar som uppkommer efter riskens övergång på köparen. Se också Ramberg & Herre, s. 362 
och Wilhelmsson et al., s. 105.

 Se Ot prp nr 80 (1986-87), s. 94f.123

 Ramberg & Herre, s. 363.124

 Se NU 1984:5, s. 300.125

 Ot prp nr 80 (1986-87), s. 94f.126

 Se Ot prp nr 80 (1986-87), s. 94. Jfr. dock påföljden prisavdrag: I och med att även immateriella fel täcks av 127

KjøpsL, konstateras i förarbetena att påföljden prisavdrag inte lämpar sig för patentintrång, men däremot när 
felet gäller en del av det sålda. Som exempel nämns när däcken på en såld bil varit stulna och måste återbördas 
till rätte ägare. (Ot prp nr 80 (1986-87), s. 95.) Även om en svensk eller finländsk domstol troligtvis hade 
kommit till samma slutsats i just detta exemplet påvisar det en annorlunda viktning i lagstiftningen. Jfr. härtill 
NU 1984:5, s. 300.
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 Att KjøpsL:s felregler gäller i motsvarande grad även för rättsligt fel innebär alltså 

ingen avsevärd skillnad mot KöpL (eller FKöpL). Enda mindre undantaget utgörs av köparens 

undersökningsplikt efter köpet enligt 31 § som gäller enligt KjøpsL men inte enligt KöpL. 

iii) Berättigat tredjemanskrav vid påståenderegeln
Den så kallade påståenderegeln i 41 § 3 st. innebär att påföljder för rättsligt fel kan göras 

gällande om tredje man påstår sig ha någon rätt i varan, dvs. att rättsligt fel skulle föreligga, 

samt att detta skäl framstår som berättigat. Enligt KöpL gäller att det ska finnas ”sannolika 

skäl” för påståendet. Förutom att KjøpsL anger att tredjemanskravet ska bestridas av 

avtalsparterna, vilket självklart förutsätts i finländska och svenska köplagen, anges dock 

kravet som berättigat ”når kravet ikke er klart ugrunnet”. 

 Den gemensamma grunden för regeln är artikel 41 CISG.  I alla tre länders 128

förarbeten förklaras regeln med att kraven ska vara lågt ställda, men att något konkret 

förhållande måste till för dess tillämplighet.  Betydelsen ska alltså vara densamma även om 129

ordvalen möjligen kan ge olika associationer. KjøpsL:s bestämmelse kan dock ses som en 

betoning av de lågt ställda kraven.  130

iv) Immaterialrättsligt fel
Till frågan om rättsligt fel hör hur immaterialrättsligt fel ska bedömas. Med detta menas 

tredje mans patent-, varumärkes eller upphovsrätt. Detta undantas från tillämpning av KöpL 

och FKöpL.  Det anses i förarbetena att reglering av felen skulle bli alltför onyanserad, utan 131

hänsyn till immaterialrättens särskilda förutsättningar.  De svenska förarbetena anger att 132

immaterialrättsligt fel ska bedömas ”utifrån allmänna regler”  och de finländska förarbetena 133

uttalar att ” stadgandena om rättsligt fel inte [bör] tillämpas”.   134

 I finländsk praxis har regeln att sannolika skäl räcker för att konstituera ett rättsligt fel, 

tillämpats som en allmän kontraktsregel på patenträttigheter (FHD 1990:147). Det uttalas 

också i litteraturen att ledning från rättsligt fel kan hämtas för immaterialrättsliga frågor.  135

 ”The seller must deliver goods which are free from any right or claim of a third party, unless the buyer agreed 128

to take the goods subject to that right or claim.” 
 Ot prp nr 80 (1986-87), s. 95, prop. 1988/89:76 s. 144 f. och Reg. prop. (93/1986), s. 91.129

 Se Ramberg & Herre, s. 365. Se också Hagstrøm (2003), s. 509 f. beträffande bestämmelsens placering i den 130

kontraktsrättsliga systematiken.
 Reg. prop. (93/1986), s. 90 f. och prop. 1988/89:76, s. 141 f. 131

 NU 1984:5, s. 188f.132

 Prop. 1988/89:76, s. 142.133

 Reg. prop. (93/1986), s. 90.134

 Se Wilhelmsson et al., s. 104.135
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Dock är frågan hur immaterialrättsligt fel ska bedömas i finländsk köprätt knappast 

avgjord.  Svensk praxis finns inte och rättsläget är osäkert. 136

 I doktrinen består huvudlinjerna i om immaterialrättsligt fel ska bedömas direkt utifrån 

köplagens regler, det vill säga i motsats till vad förarbetena ansett, eller analogt utifrån 

reglerna om rättsliga och faktiska fel. Dock har ansetts att slutresultatet av de båda metoderna 

blir detsamma.  En närliggande fråga gäller hur uttrycket ”allmänna regler” ska tolkas i just 137

detta sammanhang. Betyder det allmänna köprättsliga regler, eller allmänna kontraktsrättsliga 

regler där immateriella förutsättningar särskilt beaktas. Det senare fallet torde exempelvis 

innebära att köplagens reklamationsregler inte blir tillämpliga.  138

 Runesson har bland annat förespråkat ”en för de immateriella rättigheterna särskilt 

anpassad aktsamhetsstandard”, på ett sätt som synes i linje med lagstiftarens ursprungliga 

intention.  Hultmark reser dock ett varningens finger för att immaterialrättsliga avtal riskerar 139

att behandlas så annorlunda att civilrätten splittras. Därför anbefaller hon köprättens 

ansvarsfördelning, trots att denna inte direkt är ägnad för immateriell egendom.  140

 I norsk rätt tillämpas bestämmelser om rättsligt fel på tredjemanskrav som bygger på 

immaterialrätt ”tilsvarende” (41 § (4) KjøpsL). I förarbetena antyds att denna lösning inte är 

perfekt, men att risken annars finns att köparen går miste om någon av köplagens påföljder.  141

De immaterialrätter som avses att regleras, såsom upphovsrätt, patenträtt, mönsterrätt och 

varumärkesrätt, är förvisso av mycket olikartade slag. När det gäller säljarens 

skadeståndsskyldigheter tillämpas de allmänna bestämmelserna om skadestånd för fel, men 

vilka påföljder som i övrigt passar för de olika immaterialrätterna överlämnas åt 

rättstillämpningen.  Möjligen kan detta i praxis ge annorlunda utgång än om motsvarande 142

fel skulle bedömts enligt allmänna kontraktsrättsliga principer. 

 Eftersom rättsläget i Finland och Sverige är oklart är det svårt att summera 

ovanstående mer omfattande än att KjøpsL är direkt tillämplig på immaterialrättsligt fel, men 

KöpL och FKöpL på sin höjd analogt tillämplig. Detta får viss betydelse, till exempel vid 

regler om reklamation. 

 Se Sandvik, Björn. Rådighetsfel vid köp av lös egendom - särbehandling eller inte? JFT 1/2011, s. 33.136

 Se Kihlman, s. 83, 272f och Ramberg, Jan, Herre, Johnny. Allmän köprätt. 7 uppl. Stockholm: Nordstedts 137

Juridik, 2014, s. 97.
 Se Hultmark, Christina. Reklamation vid kontraktsbrott. Stockholm: Juristförlaget, 1996, s. 143.138

 Se Runesson, Erik. Immaterialrättsliga fel vid köp. I Festskrift till Gunnar Karnell, Gorton, Lars et. al. (red.), 139

s. 625-656. Stockholm: Jure, 1999, s. 656.
 Se Hultmark, Christina. Köplagens tillämplighet på fel i patent. JT 1993/94, s. 701.140

 Ot prp nr 80 (1986-87), s. 95 f.141

 NU 1984:5, s. 301 f. Viss inledande vägledning ges i förarbetena genom en bilagd rättsutredningen, se 142

Stuevold Lassen, Birger. I Vedlegg 7 till Ot prp nr 80 (1986-87), särskilt s. 342-345.
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6. Köparens skyldigheter 
6.1 När priset är oreglerat i avtalet: skäligt eller gängse pris? (45 §) 
I vissa fall framgår inte av avtalet vilket pris köparen ska betala. I detta fall föreskriver 45 § 

KöpL (och FKöpL) att köparen ska betala vad som är skäligt med hänsyn till varans art och 

beskaffenhet, gängse pris vid tiden för köpet samt omständigheter i övrigt. KjøpsL har kastat 

om formuleringen och anger först ”gjengs pris på avtaletiden for samme slags ting solgt under 

tilsvarende forhold” och om något sådant gängse pris inte finns att ”kjøperen må betale det 

som er rimelig under omsyn til tingets art och godhet og tilhøva ellers”. I den samnordiska 

utredningen uttalades att denna skillnad gör att KjøpsL knyter prisnivån fastare till tidpunkten 

för köpslutet.  Förvisso förefaller gängse pris vara ett fastare kriterium än skäligt pris.  143 144

6.2 Platsen för betalning: kostnad vid förflyttning av försäljningsställe (48 §) 
I 48 § regleras platsen för köparens betalning. Betalningen ska som huvudregel ske vid 

säljarens affärsställe. I KjøpsL finns en regel som säger att ökade kostnader för betalningen på 

grund av att säljaren flyttat sitt affärsställe efter avtalets ingående, ska läggas på säljaren 

(48 § (3) KjøpsL). I de samnordiska motiven påpekas att förhållandet redan gäller utifrån 3 § i 

respektive lands skuldebrevslag.  Den norska lagstiftaren ansåg emellertid regeln så 145

principiellt viktig i köpförhållanden att den skulle införas även i KjøpsL.  146

6.3 Begränsning av undersökningsperiod och betalningsregler vid konossement (49 §) 
Huvudregeln inom den nordiska köprätten är att prestationerna ska utväxlas samtidigt. Om 

annat inte avtalats, ska varan betalas vid leveransen. Denna samtidighetsprincip  innebär att 147

vardera part kan hålla inne sin del av prestationen till dess att motparten presterar sin del (så 

kallad detentionsrätt, se 61 §).  148

 Köplagarnas 49 § 2 st. stadgar att när sedvänja eller omständigheter medger det kan 

köparen undersöka varan innan han betalar. KöpL (och FKöpL) anger ingen bortre gräns för 

hur länge köparen får skjuta upp betalningen på grund av en sådan undersökning. Det gör 

dock KjøpsL som säger att betalningen inte får uppskjutas mer än 30 dagar så vida säljaren 

inte uttryckligen godkänt annat (49 § (2) in fine, KjøpsL). Uppskjutande av betalning längre 

 Se NU 1984:5, s. 309.143

 Jfr. Bergem & Rognlien, s. 275.144

 Se NU 1984:5, s. 311. 145

 Se Ot prp nr 80 (1986-87), s. 101.146

 Samtidighetsprincipen ligger till grund för köplagens bestämmelser om såväl prestation som avtalsbrott och 147

hävning. Se Hellner & Ramberg, s. 258 ff. Se även nedan om relationen mellan 49 och 71 §§.
 Se t.ex. Ramberg, Jan, Herre, Johnny. Allmän köprätt. 7 uppl. Stockholm: Nordstedts Juridik, 2014, s. 69.148

!29



än 30 dagar är relativt vanligt i vissa branscher men skadar den ekonomiska samfärdseln.  149

Stadgandet i KjøpsL tillkom för att inkorporera ett EU-direktiv om bekämpande av sena 

betalningar. Artikel 3.4 direktivet föreskriver att undersökningar innan betalning inte får ta 

längre tid än 30 dagar, om inte annat uttryckligen avtalats.  150

 I den svenska utredningen om införande av direktivet bedömdes att svensk rätt inte 

uppfyllde direktivets förpliktelse i denna del.  Därför infördes direktivets regel 151

genom 2 b § RänteL som föreskriver att ”betalningen [får] skjutas upp i högst trettio dagar 

från det att varan mottogs eller tjänsten utfördes, om borgenären inte uttryckligen har godkänt 

en längre undersökningsperiod”. Denna regel överensstämmer med 49 § (2) KjøpsL.  

 Även i Finland har direktivet varit föremål för utredning och från och med 2015 har en 

bestämmelse införts i lag (18.1.2013/30) om betalningsvillkor i kommersiella avtal.  Där 152

föreskrivs i 5 § att ”betalningstiden [får] överskrida 30 dagar endast om det uttryckligen 

avtalats om detta”. Rättsläget i Finland, Norge och Sverige är alltså nu överensstämmande. 

 Även om minimidirektivet i fråga implementerats lika strikt i de tre länderna, har det 

skett i tre olika lagar. Att EU-direktiv implementeras olika i Finland, Norge och Sverige är i 

sig inget märkligt. Samtidigt vill jag påtala det faktum att en regel för att öka den ekonomiska 

integrationen i Europa, med stor betydelse på köprättens område, inkorporeras i tre olika lagar 

i de olika länderna. Dessutom har respektive lands lagstiftare egentligen inte tagit samnordisk 

hänsyn.  Enligt ett synsätt sker det indirekt genom det europeiska samarbetet. Men den 153

tidigare ambitionen att ordalydelserna i köplagarna ska vara så närliggande som möjligt är i 

detta fall fjärran. 

6.4 Köparens medverkansförpliktelse (50 §) 
Det har ovan nämnts att KöpL och FKöpL främst reglerar avtalsparternas huvudförpliktelser, 

medan dock KjøpsL även avser att reglera avtalsparternas biförpliktelser så långt det passar 

(22, 30, 51 §§).  154

 Särskilt drabbade var transportmedelsindustrin samt elektronik- och teleproduktindustrin. Se SOU 2012:11, 149

Kortare betalningsperioder, s. 41.
 EU-direktivet (2011/7/EU) om bekämpande av sena betalningar vid handelstransaktioner. Direktivet 150

inkorporerades i Norge på EES-avtalets grund.
 Se SOU 2012:11 Kortare betalningsperioder, s. 114 f.151

 Se Reg. prop. (356/2014).152

 Varken i svenska prop. 2012/13:36 eller norska prop. 150 L (2011-2012) förs några resonemang med hänsyn 153

till situationen i de övriga nordiska länderna. I den finländska propositionen beaktas gällande rätt i övriga 
nordiska länder, dock utan att det tillmäts någon betydelse (se Reg. prop. (356/2014), s. 2).

 Om meddelande enligt 59 § KjøpsL där detta också aktualiseras, se analys av lagrummet nedan.154
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 Reglerna i 50 § gäller köparens förpliktelse vid sidan av hans skyldighet att betala för 

varan.  Här bör uppmärksammas en diskussion avseende stadgandet, som tycks försätta 155

svensk och finländsk doktrin på två olika sidor av debatten. Frågan gäller i vilken grad 

köparens medverkan kan sägas utgöra en huvud- eller biförpliktelse. 

 Låt oss först konstatera att de finländska och svenska motiven samstämmigt uttalar att 

medverkan till köpet (50 § 1 p) utgör en biförpliktelse som, såsom ett undantag, regleras av 

köplagen.  Detta har i svensk doktrin upprepats.  I Finland har emellertid, utifrån 156 157

begreppen ”snäv medverkansförpliktelse” och ”vid medverkansförpliktelse”, uttryckts att 

vissa med huvudförpliktelsen integrerade handlingar, också tillhör själva huvudförpliktelsen. 

Som exempel på huvudförpliktelse används de situationer innan själva avlämnandet som i 

förarbetena beskrivs som biförpliktelser: när köparen som en del i avtalet ska leverera en viss 

råvara eller teckna vissa licenser som är helt nödvändiga för att köpet ska kunna ingås.  158

Huruvida dylika uppfattningar i slutändan kan få någon betydelse i praxis är tveksamt. Enligt 

Sandvik ligger skillnaden i synsätt ”närmast […] på ett teoretiskt plan och föranleder knappast 

diskrepanser i materiellt hänseende”.  159

6.5 Säljarens krav på betalning och annan fullgörelse (52 §) 
Betalar köparen inte i rätt tid eller medverkar han inte till köpet, har säljaren möjlighet att 

begära fullgörelse, häva eller kräva skadestånd (51 §). Vid fullgörelse får säljaren hålla fast 

vid köpet och kräva betalning om köparen bryter mot sin förpliktelse att betala (52 § 1 st). För 

KjøpsL:s del läggs även till att detta inte gäller ”så lenge betalingen hindres av stans i 

samferdselen eller betalingsformidlingen eller annet forhold utenfor kjøperens kontroll og 

som han ikke kan overvinne”.  160

 I de svenska (och finländska) förarbetena sägs att med tanke på olikheten i de 

förpliktelsers natur som tillkommer köparen och säljaren, skulle ett undantag för köparens del 

vara så exceptionellt att detta inte bör föreskrivas i lagtext.  Den norska lagstiftaren ville 161

emellertid införa en möjlighet för köparen att undgå betalningsförpliktelsen under exempelvis 

bankstrejker eller datafel. Det ansåg rimligt att köparens möjligheter var så likartade säljarens 

 Se prop. 1988/89:76 s. 158 och Reg. prop. (93/1986), s. 98.155

 Se prop. 1988/89:76 s. 158 och Reg. prop. (93/1986), s. 98.156

 Se t.ex. Ramberg & Herre, s. 419. Jfr. också utifrån norskt perspektiv Krüger, 307 och Hagstrøm, s. 103.157

 Se Wilhelmsson et al., s. 159 f. och Taxell, s. 73.158

 Sandvik (2006), s. 251 n 93.159

 Det norska stadgandet påminner därmed om undantaget från säljarens förpliktelser i 23 § som alla tre 160

köplagar har gemensamt.
 Se prop. 1988/89:76 s. 161 och Reg. prop. (93/1986), s. 100 samt NU 1984:5, s. 320.161
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som möjligt i motsvarande situation.  En konsekvens av skillnaden är att förfallotidpunkten 162

för betalningen enligt KjøpsL förskjuts under det att hindret pågår. I och med detta kan 

säljaren gå miste om dröjsmålsränta som han har rätt till enligt KöpL.  163

 Senare i samma paragraf i KöpL (och FKöpL) finns det i två fall undantag från 

säljarens rätt att hålla fast vid köpet och kräva betalning. Dels vid köparens avbeställningsrätt 

i vissa fall (52 § 2 st.), dels om säljaren väntar orimligt länge med att framställa 

fullgörelsekravet (52 § 3 st). Undantagen ansågs nödvändiga av samhällsekonomiska skäl.  164

 Vid köparens avbeställningsrätt (52 § 2 st.) föreligger en skillnad mellan KöpL (och 

FKöpL) och KjøpsL. Enligt KjøpsL får säljaren inte hålla fast vid köpet om det är ett 

tillverkningsköp, det vill säga en vara som tillverkats särskilt för köparen, så vida inte ett 

avbrott skulle medföra väsentlig olägenhet för säljaren eller risk för att hans förlust inte kan 

täckas. Enligt KöpL gäller detta inte endast tillverkningsköp utan även anskaffningsköp, det 

vill säga en vara som anskaffats unikt för köparens skull. 

 Ursprungligen var rollerna ombytta och i den samnordiska utredningen föreslogs 

KjøpsL inkludera både anskaffnings- och tillverkningsköp, medan KöpL endast 

tillverkningsköp.  Från båda håll framstod emellertid gräset som grönare på andra sidan. I 165

KjøpsL infördes alltså inte anskaffningsköp i avbeställningsundantaget. Detta motiverades 

kortfattat i de norska förarbetena med att anskaffningsköpen var alltför svåra att avgränsa.  I 166

de svenska motiven påtalas likheterna mellan tillverknings- och anskaffningsköp. I båda 

fallen är det meningslöst att transportera varan till köparen om han inte vill ha den, och i båda 

fallen är det mer effektivt att säljaren försöker avyttra varan på annat håll.  Till stor del 167

handlar frågan om avvägningen mot säljarens rätt till skadestånd vid avbeställningen 

(52 § 2 st. 2 men.) samt att säljaren parallellt har en förpliktelse att minska skadan för 

köparens del (70 §).  168

6.6 Säljarens särskilda intresse av att bli av med varan (55, 57 §§) 
Under vissa omständigheter spelar säljarens särskilda intresse av att bli av med varan roll. 

Enligt stadgandena kan säljaren häva köpet (55 § 1 och 2 st.) eller kräva skadestånd (57 § 2 st) 

 Se Ot prp nr 80 (1986-87), s. 104. Se också Ramberg & Herre., s. 430 n 9 som tycks uttrycka förståelse för 162

detta synsätt.
 Se utförlig analys av KjøpsL i jämförelse med norska räntelagen och skuldebrevslagen i Krüger, s. 532-539.163

 Jfr. Håstad, s. 175, inte minst för kritiska anmärkningar om styckets utformning för övrigt.164

 NU 1984:5, s. 462 f. Det senare var i linje med 1976 års köplagsförslag, se SOU 1976:66, Köplag - 165

slutbetänkande av köplagsutredningen, s. 146.
 Se Ot prp nr 80 (1986-87), s. 105.166

 Se prop. 1988/89:76, s. 55 f.167

 Jfr. Krüger, s. 314 f.168
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om köparen under vissa omständigheter underlåter att hämta varan och säljaren har ett särskilt 

intresse av att bli av med den. Detta gäller även om avtalsbrottet i sig inte är väsentligt. Kravet 

för att påföljderna ska bli aktuella uttrycks i KjøpsL med att säljaren ska ha ett ”særligt 

intresse” av att bli av med varan, medan det i FKöpL och KöpL också läggs till att det 

särskilda intresset ska framgå av avtalet eller omständigheterna i övrigt. 

 Anledningen till denna diskrepans motiveras inte i förarbetena. I de svenska och 

finländska förarbetena upprepas rekvisiten från lagtexten utan ytterligare utvikningar.  I de 169

norska förarbetena förutsetts att säljarens särskilda intresse - i närmast objektiv bemärkelse - 

inte behöver framgå någonstans utan består i att intresset av att bli av med varan är av 

självständig betydelse i förhållande till köpet.  Eftersom reglerna i fråga är undantag från 170

kravet på väsentligt avtalsbrott för att de mest allvarliga påföljderna ska komma i fråga, 

förefaller det finnas skäl att se reglerna som utlöpare av den allmänna skillnaden mellan 

KjøpsL å ena sidan och FKöpL och KöpL å den andra vad gäller subjektiv täckning för att 

väsentligt avtalsbrott ska vara i fråga. 

7. Påföljder vid köparens avtalsbrott 
7.1 Säljarens meddelande om hävning vid köparens avtalsbrott (59 §) 
Är köparen i dröjsmål med huvudförpliktelsen att betala för varan eller med förpliktelsen att 

hämta eller ta emot varan enligt 50 § 2 p. och denna fullgörelse ännu inte skett, måste säljaren 

meddela köparen för det fall att han vill häva. Säljaren förlorar sin hävningsrätt om säljaren 

inte reklamerat innan köparens prestation. Detta gäller även om köparens prestation är i 

dröjsmål (59 § 1 st).  Har köparen för sent fullgjort förpliktelsen att medverka till köpet 171

enligt 50 § 1 p. måste säljaren meddela att han häver inom skälig tid efter att han fick reda på 

köparens avtalsbrott. I detta fall gäller samma sak för skadestånd (59 § 2 st). 

 Rättsläget i Finland överensstämmer med det i Sverige.  I Norge är det däremot 172

väsentligen annorlunda. Medan KöpL vidareför huvuddragen i 32 § 1905 års köplag med 

vissa tillägg, utformades 59 § KjøpsL i överensstämmelse med artikel 64 (2) CISG, som har 

en annorlunda utformning både i sak och systematik.  173

 Den övergripande skillnaden är att KjøpsL inte uppställer olika reklamationsregler 

beroende på vilken av köparens förpliktelse som avses. I stället anges att reklamationen ska 

 Se prop. 1988/89:76, s. 161 och Reg. prop. (93/1986), s. 103 samt jfr. NU 1984:5, s. 329, 333.169

 Se Ot prp nr 80 (1986-87), s. 107.170

 Se prop. 1988/89:76 s. 173.171

 Se Reg. prop. (93/1986), s. 107 och Wilhelmsson et al., s. 165.172

 Se NU 1984:5, s. 330. 173
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ske oavsett vilket dröjsmål som avses (59 § (a) KjøpsL).  Dessutom gäller som en 174

annorlunda förutsättning att köpesumman ska vara betald. Innan dess är hävning möjlig utan 

särskilt meddelande, om kraven för hävning i övrigt är uppfyllda.  Regeln i KöpL gäller 175

däremot oavsett om betalning utgått eller inte. Vidare sätts gränsen för möjligheten att häva på 

grund av dröjsmål vid det tillfälle som säljaren ”fikk vite” om prestationen från köparens sida. 

Detta i skarp kontrast till KöpL som drar gränsen vid tidpunkten för betalningen. Slutligen 

kräver inte KjøpsL reklamation för att begära skadestånd vid underlåten 

medverkansförpliktelse.  Även detta kräver emellertid KöpL. 176

 Som en femte olikhet regleras även reklamation vid ”annet kontraktsbrudd” (59 § (b) 

KjøpsL). Med ”annet kontraktsbrudd” förstås enligt motiven alla andra kontraktsbrott än 

dröjsmål, såsom felaktig medverkan.  Typexempel är betalning i felaktig valuta eller att 177

köparen utför sina förpliktelser på fel plats eller på felaktigt sätt.  Detta innebär alltså 178

prestationer som enligt avvägningarna i KöpL ska betraktas som biförpliktelser. 

 Skillnaderna mellan KöpL och KjøpsL är med andra ord stora i 59 §, och består både i 

detaljer och övergripande frågor. Principiellt kan sägas att KjøpsL ligger närmare de 

internationellt präglade reklamationsbestämmelserna i CISG, medan motsvarande regler i 

FKöpL och KöpL är utpräglat nationella med en större risk på säljaren.  Hellner & Ramberg 179

tycks finna den mest otillfredsställande avvikelsen i att KöpL sätter gränsen för 

reklamationshävning vid köparens prestation och inte när säljaren fick reda på betalningen, 

som enligt KjøpsL. Härigenom kan en situation uppstå där köparen betalat, utan att 

betalningen blivit synlig för säljaren, samtidigt som säljaren blir beroende av en 

kompensationsförsäljning men saknar rätt att häva.  180

8. Befarat avtalsbrott 
8.1 Varsel om hävning vid befarat avtalsbrott (62 §) 
De köprättsliga bestämmelserna om parternas möjligheter att skydda sig vid motpartens 

avtalsbrott utgår från att tidpunkten för prestationerna inträffat, men att parterna vid denna 

 Se t.ex. Hellner & Ramberg, s. 231 f. Se dock Ramberg & Herre som tycks anse att så inte är fallet, Ramberg 174

& Herre, s. 482 f. Se också Mohs, Florian. Articles 53-65 (Obligations of the buyer). I Schwenzer, Ingeborg 
(red.), Schlechtriem & Schwenzer - Commentary on the UN Convention on the International Sales of Goods. 3 
uppl. Oxford: Oxford University Press, 2010, s. 903 f.

 Se NU 1984:5, s. 330 och Hagstrøm, s. 234.175

 Se Ot prp nr 80 (1986-87), s. 109.176

 Se Ot prp nr 80 (1986-87), s. 109 f.177

 Se Bergem & Rognlien, s. 321.178

 Se t.ex. Hellner & Ramberg, s. 232.179

 Se Hellner & Ramberg, s. 232. Exemplet framställs visserligen i en jämförelse mellan KöpL och CISG, men 180

kan naturligtvis tillämpas även på föreliggande situation.
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tidpunkt inte presterar i enlighet med avtalet. Varan kan vara försenad eller felaktig, köparen 

kan dröja med betalning, etc. En part kan emellertid ha behov av att trygga sin ställning redan 

innan denna tidpunkt inträffat. Detta sker huvudsakligen genom detentionsrätten (61 §).  181

 Köplagarnas 62 § föreskriver att part kan ha rätt att häva köpet, om det står klart innan 

dess fullgörande att motparten inte kommer kunna prestera enligt avtalet. 62 § FKöpL och 

KöpL är i stort sett likalydande. 62 § (1) KjøpsL är visserligen annorlunda uppbyggd men 

föreskriver innehållsmässigt samma sak.  182

 Däremot anges i 62 § (2) KjøpsL att den part som står i begrepp att häva, ”[n]år tiden 

tillater det”, ska varsla motparten om det förestående beslutet, så att motparten får tillfälle att 

skaffa säkerhet för att undgå hävning. Regelns upphov är artikel 72 (2) CISG och den är nära 

kopplad till 62 § (1) in fine KjøpsL. Här, i likhet med 62 § in fine KöpL, sägs att hävningen är 

utan verkan om godtagbar säkerhet ställs genast. 

 Kravet på varsel avvisades av övriga nordiska länder i den samnordiska utredningen. 

Det ansågs oklart hur regeln skulle tillämpas och att behovet av skydd i dylika situationer 

tillräckligt tillgodosågs av 62 § 1 st. Förutsättningen att det ska stå klart att avtalsbrottet 

kommer inträffa, ansågs ställa för höga krav på säljaren vid dennes hävning.  De norska 183

förarbetena instämmer delvis i denna kritik men uttalar att en uttrycklig regel i denna situation 

ändå är av stort värde.  I doktrinen anförs att regelns betydelse relativiseras i och med orden 184

”[n]år tiden tillåter det”. Typiskt sett hör avtalslidande parts behov av hävning nära samman 

med att det saknas möjlighet att invänta avtalsbrytande part. Vanligtvis behöver alltså hävande 

part enligt KjøpsL inte beakta särregeln.  185

8.2 Konkursbos inträdesrätt (63 §) 
Köprätten innehåller regler som blir aktuella när någon av parterna försätts i konkurs. Många 

frågor som rör konkurser är av sakrättslig art och faller därmed utanför denna uppsats ämne. 

Samtidigt utgör de sakrättsliga frågorna ”utgångspunkten för den köprättsliga regleringen i 

63 §”.  Den kontraktsrättsliga frågan som måste lösas blir därmed under vilka 186

förutsättningar en part kan frångå eller häva ett avtal när motparten försätts i konkurs.  187

 Se Wilhelmsson et al., s. 55.181

 Jfr. NU 1984:5, s. 343 f.182

 Se Nu 1984:5, s. 344.183

 Se Ot prp nr 80 (1986-87), s. 113.184

 Se Bergem & Rognlien, s. 339.185

 Ramberg & Herre, s. 510.186

 Avgränsningen utgör i det närmaste ett citat, se Karlsson-Tuula, Marie. Gäldenärens avtal vid 187

företagsrekonstruktion och konkurs. 2 uppl. Stockholm: Nordstedts Juridik, 2012, s. 63. Utanför denna 
avgränsning faller skillnaden i synen på den så kallade aktiva stoppningsrätten i 63 § 3-4 st. KöpL.
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 Regleringen i KöpL innebär i huvuddrag som följer. Konkursboet är inte skyldigt att 

inträda i avtalet. Däremot har det enligt 63 § 1 st. en rätt till inträde och motparten i sin tur rätt 

att få reda på om det ska ske. Genom detta byte av avtalspart inträder konkursboet i 

gäldenärens samtliga rättigheter och skyldigheter.  Skulle en avtalspart vara beroende av en 188

insolvent motpart för köpets uppfyllande, t.ex. dennes personliga kunskaper eller 

yrkesskicklighet, påpekar förarbetena att denne kan häva utifrån reglerna om befarat 

avtalsbrott i 62 §.  Enligt 63 § 2 st. gäller vidare att solvent part får uppfordra konkursboet 189

att prestera när tiden är inne för avtalets fullgörelse eller begära fullgod säkerhet för detta. 

Dessutom får motparten innan tiden för fullgörelse begära säkerhet om det finns särskilt 

behov av att skyddas från förlust. Uppfylls inte detta har konkursboets motpart rätt att häva 

avtalet (63 § 3 st.).  

 I Finland är rättsläget likartat.  Visserligen saknar FKöpL stadgande om att 190

konkursboets motpart vid tiden för avtalets fullgörelse får kräva prestation eller att 

konkursboet ställer godtagbar säkerhet för detta. Dock måste detta anses följa naturligt av att 

konkursboet efter sitt inträde i avtalet ska det prestera i enlighet med det.  Dessutom 191

föreskrivs som en förutsättning för konkursboets delaktighet i avtalet att det ställer godtagbar 

säkerhet för köpet (63 § 1 st. FKöpL). På denna punkt går den finländska regeln något längre 

än den svenska i kravet på konkursboet, eftersom konkursboet ska ställa godtagbar säkerhet 

för att avtalet kommer uppfyllas redan när det tillträder avtalet, och inte endast när motparten 

begär det.  192

 Rättsläget i Norge liknar i huvudsak det svenska, men regleringen sker i en annan 

lag.  I 63 § KjøpsL hänvisas kortfattat till dekningsloven kapitel 7 om en av parterna 193

kommer under insolvensbehandling (under begreppet ”insolvensbehandling” faller bland 

annat konkurser).  Konkursboets inträdesrätt reglerades tidigare i KjøpsL tillsammans med 194

en hänvisning till dekningsloven ”så langt de passer”. Det ledde dock till tillämpningsproblem 

 Se prop 1988/89:76, s. 184. Se dock för fullgörelser som skulle inträffat efter konkursutbrottet NJA 1989 s. 188

206 samt Håstad, s. 191 n 21.
 Se prop 1988/89:76, s. 183.189

 För det finländska rättsläget i sammandrag se Wilhelmsson et al., s. 81 och särskilt Taxell, s. 58 f., 146.190

 Jfr. Karlsson-Tuula, Marie. Gäldenärens avtal vid företagsrekonstruktion och konkurs. 2 uppl. Stockholm: 191

Nordstedts Juridik, 2012, s. 68.
 Jfr. Reg. prop. (93/1986), s. 111.192

 Se t.ex. Hagstrøm, s. 170. Se även Martinussen, s. 76 f.193

 Lov om fordringshavernes dekningsrett (dekningsloven) behandlar förutsättningar för fordringshavares 194

beslagsrätt på egendom och borgenärers förmånsrätt.
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att ha parallella bestämmelser om insolvens i två olika lagar. I stället ansågs de allmänna 

insolvensbestämmelserna i dekningsloven, med vissa tillägg, vara tillräckliga.  195

 På en punkt uppvisar dekningsloven likhet med KöpL men inte med FKöpL. 

Dekningslovens 7 kapitel föreskriver inte som förutsättning för konkursboets inträde i avtalet 

att säkerhet ställs, men däremot att konkursboets motpart kan kräva säkerhet för köpet om 

tiden för dess fullgörelse är inne. Vidare framgår att rätten kan bestämma att säkerhet ställs 

även innan avtalets uppfyllelsetid om ”en sikkerhetsstillelse etter reglene i de foregående ledd 

ikke gir den annen part tilstrekkelig beskyttelse”. (7-5 § dekningsloven). 

 På en annan punkt förekommer emellertid en möjlig skillnad mot båda de övriga 

länderna. Av 7-3 § dekningsloven framgår att avtalsbestämmelser som ökar parts möjligheter 

att frånträda avtal vid motpartens konkurs, jämfört med dekningslovens regler, inte är 

bindande för konkursboet. De norska reglerna om konkursboets inträdesrätt är alltså 

tvingande. Motsvarande bestämmelse finns inte i FKöpL och KöpL och i förarbetena uttalas 

inte vad som gäller.  196

 I svensk doktrin  saknas samsyn beträffande om reglerna är dispositiva. Ramberg & 197

Herre betraktar reglerna som dispositiva, främst eftersom det skulle följa av den allmänna 

principen om avtalsfrihet, jfr. 3 § KöpL.  Håstad anför med tanke på den sakrättsliga 198

karaktären av 63 § att ett reduktionsslut av 3 §, som hör nära samman med köplagens 

kontraktsrättsliga karaktär, är möjligt.  Även Karlsson-Tuula anser att bestämmelsen är 199

tvingande. Enligt Karlsson-Tuula innebär en avtalsklausul om att part har rätt att omedelbart 

häva vid motpartens konkurs, att en rätt för tredje man att inträda i avtalet avtalas bort, i detta 

fall en rätt för konkursboets borgenärer. På så sätt skulle alltså tredje man bli bunden av 

avtalsvillkor som tredje man inte själv kunnat påverka.  Till denna sida i debatten kan, enligt 200

 Se Ot.prp. nr. 26 (1998-99), s. 265. I denna bemärkelse liknar KjøpsL också CISG som helt utesluter reglering 195

av sakrättsliga frågor (se artikel 4 CISG e contrario). För svensk del har det föreslagits att 63 § KöpL upphävs i 
samband med att en eventuell insolvenslag införs, se SOU 2010:2 Ett samlat insolvensförfarande – förslag till ny 
lag, s. 434.

 Se dock Lagrådets kommentar: ”[s]varet på den frågan är i stället att söka inom ett vidsträcktare avtalsrättsligt 196

rättsområde än det nu aktuella, varvid är att beakta att här spelar in även konkursrättsliga och i övrigt exekutions 
rättsliga aspekter (jfr. 2 kap. 3 § konkurslagen och 5 kap. 5 § utsökningsbalken). Det lagförslag lagrådet nu har 
att granska väcker alltså i sig inte något nytt problem i berört avseende, ett förhållande som gör det ganska 
naturligt att remissprotokollet lämnar frågan utan behandling.” (Prop 1988/89:76, s. 233.)

 Det har i denna fråga inte funnits finländsk doktrin att beakta, notera dock anmärkningar i inledningskapitlet.197

 Se Ramberg & Herre, s. 512.198

 Se Håstad, Torgny. Sakrätt avseende lös egendom. 6 omarb. uppl. Stockholm: Nordstedts Juridik, 2000, s. 199

403.
 Se Karlsson-Tuula, Marie. Gäldenärens avtal vid företagsrekonstruktion och konkurs. 2 uppl. Stockholm: 200

Nordstedts Juridik, 2012, s. 72 f.
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mig, även läggas vikten av nordisk rättslikhet. Att eftersträva rättslikhet i frågan förefaller 

som viktigt för ekonomisk effektivitet vid konkurser med gränsöverskridande verkan. 

9. Gemensamma bestämmelser om hävning och omleverans 
9.1 Hävningens betydelse för särskilda avtalsvillkor (64 §) 
En konsekvens av att KjøpsL reglerar fler avtalsförpliktelser än FKöpL och KöpL visar sig i 

stadgandena om hävningens betydelse för särskilda avtalsvillkor (64 §). Här säger KöpL (och 

FKöpL) att vid hävning faller ”säljarens skyldighet att överlämna varan och köparens 

skyldighet att betala och medverka till köpet” bort. Underförstått faller inte övriga nödvändiga 

villkor, såsom villkor om företagshemligheter, skiljeklausuler etc. bort vid hävning eftersom 

de anses ha en självständig betydelse vid sidan om köpeavtalet. Emedan dessa inte tydligt 

avgränsats från ytterligare biförpliktelser i KjøpsL uttrycks där att förpliktelserna inte upphävs 

vid hävning (64 § (4) KjøpsL). Regeln är alltså ett förtydligande i förhållande till de olika 

förhållningssätten till biförpliktelser enligt lagarna.  201

9.2 Rätten att häva köpet inte förlorad vid rättsligt fel (66 §) 
Vid hävning av fullgjort köp ska vardera part lämna tillbaka vad han har tagit emot 

(64 § 2 st.). Enligt 66 § 1 st. bortfaller hävningsrätten för köparens del om han inte kan lämna 

åter varan väsentligen oförändrad och oförminskad. Denna huvudregel har dock ett antal 

långtgående undantag i 66 § 2 st. Ett exempel är varans förstörelse genom sin egen 

beskaffenhet, t.ex. ruttnande färsk frukt, eller något annat förhållande som inte beror på 

köparen (66 § 2 st. 1 p.).  202

 FKöpL stadgar, till skillnad mot KöpL och KjøpsL, ytterligare en punkt som anger att 

hävningsrätten kan utövas även vid fullgjort köp, om köpet hävs på grund av ett rättsligt fel 

och köparen enligt lag förlorat varan eller avstått från den (66 § 2 st. 4 p. FKöpL). De 

knapphändiga förarbetena exemplifierar situationen med att varan är stulen och att köparen 

blir tvungen att utan lösen återlämna den till den rätte ägaren.  203

 I den samnordiska utredningen påpekas att detta fjärde stycke täcks in av norska 

köplagens ”annet forhold som ikke beror på kjøperen” (66 § (1) (a) KjøpsL). Däremot 

kommenteras inget för KöpL:s del.  Av de svenska motiven framgår emellertid att 204

 Jfr. NU 1984:5, s. 350.201

 Se Ramberg & Herre, s. 532.202

 Se Reg. prop. (93/1986), s. 115 och Köplagskommitténs betänkande, Kommittébetänkande 1973:12, s. 203

190-192.
 Se NU 1984:5, s. 356.204
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”förhållanden som inte beror på köparen” (66 § 2 st. 1 p.) även inkluderar när allmänna 

förutsättningar för hävning föreligger.  Av 41 § KöpL följer att när varan är stulen och 205

köparen blir tvungen att återlämna varan, så har köparen rätt att häva. Därmed anser jag att 

det följer naturligt att uttrycket i 66 § 2 st. 4 p. FKöpL gäller även för KöpL:s del och att 

nordisk rättslikhet föreligger i detta fall. 

10. Ersättning och ränta 
10.1 Allmänt om ersättning och ansvar 
I de äldre nordiska köplagarna indelades köp i genus- och speciesköp och det föreskrevs olika 

ansvarsgrunder för dessa. I de nya köplagarna görs inte denna skillnad. I stället för skilda 

ansvarsgrunder för olika typer av köp föreskriver dagens köplagar att alla ansvarsgrunder kan 

komma i fråga oavsett typ av köp. Vilken ansvarsgrund som aktualiseras beror i stället främst 

på om förlusten som skadelidande part drabbats av är direkt eller indirekt.   206

 Motiveringen till uppdelningen mellan direkt och indirekt förlust utgår från skillnaden 

mellan förutsebara och oförutsebara förluster. Tanken var att för skador som typiskt sett var 

förutsebara skulle ett strängare kontrollansvar gälla medan vid mer svårförutsebara förluster, 

som beror på hur skadelidande part organiserade sin individuella verksamhet, 

ersättningsskyldighet endast skulle uppkomma vid vårdslöshet.  Enligt dessa principer har 207

sedan indirekta förluster definierats i lagtexten (67 § 2 st.), med det uttalade målet att vara en 

uttömlig förteckning.  E contrario framträder således i 67 § även vad som är direkta 208

förluster.  Motiveringen till uppdelningen och lagtextens slutgiltiga utformning har mött 209

skarp kritik i den rättsvetenskapliga litteraturen.  210

 Se prop. 1988/89:76, s. 190.205

 Jfr. Hellner & Ramberg, s. 27 ff. och Ramberg, Jan. Den nya köplagen - Nytt Wien i gamla läglar? I Festskrift 206

till Gotthard Calissendorff, Thorsson, Leif, Unger, Sven (red.), s. 259–284. Norstedts förlag, Stockholm: 1990. 
Det inledande förslaget för de nya ersättningsreglerna kritiserades av remissinstanserna. Enligt förslaget skulle 
ett generellt kontrollansvar gälla som gav köparen rätt till skadestånd, om det inte förelegat ett hinder utanför 
säljarens kontroll. Kritiken häremot bestod framför allt i att kontrollansvaret skulle vara för strängt mot säljaren. 
Se t.ex. Sevón, Leif. Får vi en köplag? JFT 1985, s. 508 ff. Förslaget närmade sig de huvudlinjer som hade 
dragits upp i köplagsutredningen SOU 1976:66, s. 157 f.

 Se Håstad, s. 206 f.207

 I inledningen till 67 § räknas ett antal typfall av ersättningsgilla poster upp: utgifter, prisskillnader och 208

utebliven vinst. FKöpL och KöpL lägger till uppräkningen ”och annan direkt eller indirekt förlust med anledning 
av avtalsbrottet”. Detta tillägg, som påvisar att fler typfall kan komma i fråga än de som räknas upp i första 
stycket, finns inte i KjøpsL uttryckligen, men uttalas i stället i förarbetena. (Se Ot prp nr 80 (1986-87), s. 121.)

 Se t.ex. Sandvik, s. 333 f.209

 Nedan fokuseras dock endast på olikheterna mellan lagarna, och inte på denna generella diskussion. För en 210

redovisning av ett 20-tal inlägg i den rättsvetenskapliga debatten som kritiserar differentieringen mellan direkt 
och indirekt förlust generellt, se Sandvik, s. 350 n 401. Se också Kleineman, Jan. Indirekt skada och frågan om 
behovet av en köplagsreform. I Festskrift till Jan Ramberg, Bernitz, Ulf (red.), s. 307-318. Stockholm: 
Juristförlaget, 1996 och Herre (1999), s. 520 ff.
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 I fråga om övergripande systematik för ansvars- och skadeståndsregleringar råder stor 

samsyn mellan finländsk, norsk och svensk rätt.  Säljaren ansvarar vid dröjsmål med varans 211

avlämnande för direkta förluster enligt kontrollansvaret, och för indirekta förluster vid 

vårdslöshet (27 §). Vid fel i varan ansvarar säljaren enligt samma principer, men utan 

möjlighet att åberopa omständigheter utanför sin kontroll när varan avvek från något som han 

särskilt hade utfäst (40 §) samt vid rättsliga fel generellt (41 § 2 st.). Köparen ansvarar,vid 

brott mot medverkansförpliktelsen eller underlåtenhet att hämta eller ta emot varan enligt 

kontrollansvaret för direkta förluster och vid vårdslöshet för indirekta förluster. Är köparen i 

dröjsmål med betalningen är han strikt ansvarig för både direkta och indirekta förluster, med 

undantag för situationer av force majeure-karaktär (57 §).  212

10.2 Ansvarsgrunder och adekvans (27, 40, 57 §§) 
Vid direkta förluster är skadevållande part ansvarig om händelsen varit inom dennes 

kontrollsfär. Kontrollansvaret innebär kortfattat att säljaren vid dröjsmål endast är fri från 

ansvar när utifrån kommande händelser är av så kvalificerade slag att det blir omöjligt att 

prestera i tid. Detta kan åberopas under den tid som händelsen pågår. Vid fel har säljaren ett 

ansvar enligt kontrollansvaret, om han kunde ha levererat en ”felfri vara med vilket [sic] 

köpet kunde ha fullgjorts om felet hade upptäckts innan avlämnandet”.  213

 I reglerna om kontrollansvaret förekommer några olikheter mellan de olika 

köplagarna. En av dessa är 27 § (3) KjøpsL (jfr. 40 § (1) och 57 § (1) KjøpsL) som stadgar att 

säljarens ansvarsfrihet på grund av att hindret är utom hans kontroll, endast gäller så länge 

hindret varar, men ”[.] faller hindringen bort, kan ansvar gjøres gjeldende dersom selgeren da 

plikter å oppfylle men ikke gjør dette”. I de norska förarbetena sägs att detta följer naturligt av 

första stycket, men att det fanns behov av förtydligande i lagtexten. Detta behov ansågs dock 

inte nödvändigt att tillgodose i de övriga nordiska länderna.  Överensstämmelse mellan 214

lagarna råder alltså i sak. 

 Dessutom föreskriver KjøpsL ett slags kontrollansvar vid köparens dröjsmål med 

betalningen (57 § (1) 2 men). Medan KöpL (och FKöpL) endast gör undantag för köparens 

ansvar vid ”lag, avbrott i allmän samfärdsel eller betalningsförmedling eller annat liknande 

 Notera att det angående ansvarsgrunderna i litteraturen presumeras nordisk samsyn. Se t.ex. Hellner (1991), s. 211

141 ff., Wilhelmsson, Thomas. Ny ansvarsgrund i köprätten. I Festskrift till Curt Olsson, Andersson, Edward et 
al. (red.), s. 407 ff. Helsingfors, Juristförbundets förlag, 1989 och Hellner (1989), s. 114 ff.).

 Jfr. Herre (1999), s. 138 och prop 1988/89:76, s. 197.212

 Se Sandvik, s. 244 f.213

 Se Ot. prp. nr 80, s. 75.214
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hinder som köparen inte skäligen kunde förväntas ha räknat med” lägger KjøpsL till 

uppräkningen ”eller annen hindring utenfor kjøperens kontroll”. I den samnordiska 

utredningen anförs skäl för att någon skillnad inte är avsedd. Tvärtom anses genom 

uppräkningen av force majeure-liknande situationer med tillägget av ordet ”liknande” framgå 

att kontrollrekvisitet inte behövs i texten.  215

 För indirekta förluster svarar skadevållande part endast om han varit vårdslös. Här 

finns anledning att närmare kommentera de olika ländernas begrepp för denna ansvarsgrund. 

Begreppen som används är ”försummelse” enligt KöpL, ”vårdslöshet” enligt FKöpL samt 

”feil eller førsommelse” enligt KjøpsL.  I svensk skadeståndsrättslig litteratur sägs att 216

begreppen oftast överlappar samt att innebörden får avgöras från fall till fall. Huvudpoängen 

är att termerna utgör subjektiva rekvisit för skadeståndsskyldighet.  I finländsk doktrin 217

uttrycks att köprättens försummelse och vårdslöshet har samma innebörd.  I norsk litteratur 218

förs inga resonemang som avviker från de svenska och finländska.  Det kan alltså sägas att 219

några gemensamma definitioner förvisso inte har sökts mejslas fram, men att begreppen 

uppfattas på likartade sätt i de olika länderna. Nedan används, för enkelhetens skull, endast 

begreppet vårdslöshet.  220

 En möjlig skillnad av stor praktisk betydelse är bevisbördans placering vid påstående 

om att vårdslöshet föreligger. För kontrollansvaret framgår bevisbördan av lagtextens 

ordalydelse, men inte för ansvar vid vårdslöshet (se 27 § 1 och 4 st. KöpL). De svenska 

förarbetena anger att bevisbördan i utgångsläge ligger på den skadelidande. Detta anses följa 

av den allmänna principen att den som påstår att en skada har skett har bevisbördan för det, 

dock med tillägget att bevislättnader kan komma i fråga.  I de norska förarbetena uttalas att 221

bevisbördans placering ska avgöras utifrån allmänna rättsprinciper, vilket i doktrinen 

 Se NU 1984:5, s. 334. Detta har inte helt accepterats i doktrinen, fastän skillnaden i detta avseende inte går 215

mellan gällande rätt i de olika nordiska länderna. Sandvik och Taxell uppfattar kontrollansvaret som ”ett force 
majeure-undantag i köprätten”, varför ett eventuellt kontrollansvar i 57 § KjøpsL inte får någon större effekt 
gentemot ett strikt ansvar med undantag för force majeure. (Se Sandvik, s. 201 f. och Taxell, Lars Erik. 
Skadestånd vid avtalsbrott. Åbo: 1993, s. 97, 104.) Wilhelmsson ser dock en gradskillnad mellan dessa två 
ansvarsgrunder. (Se Wilhelmsson, Thomas. Ny ansvarsgrund i köprätten. I Festskrift till Curt Olsson, Andersson, 
Edward et al. (red.), s. 407 ff. Helsingfors, Juristförbundets förlag, 1989, särskilt s. 411.)

 Se 27 § 4 st. och 40 § 3 st., 57 § 2 st. KöpL och FKöpL. Notera att 40 § 1 st. och 57 § 2 st. FKöpL hänvisar 216

till grunderna i 27 §. Se också 27 § 5 st. samt hänvisningar dit i 40 § 1 st. och 57 § (2) KjøpsL.
 Se Hellner, Jan, Radetzki, Marcus. Skadeståndsrätt, 9 uppl. Stockholm: Nordstedts Juridik, 2014, s. 121 och 217

Hellner (1989), s. 134.
 Se Saxén, Hans. Skadestånd vid avtalsbrott - HD praxis i Finland. Stockholm: Juristförlaget, 1995, s. 28 ff. 218

och Taxell, Lars Erik. Skadestånd vid avtalsbrott. Åbo: 1993, s. 59 f.
 Hagstrøm, s. 170. Se även Martinussen, s. 111.219

 Se på samma sätt Taxell, Lars Erik. Avtalsersättning och culpa. TfR 1987, s. 342 ff.220

 Se prop. s. 1988/89:76, s. 117 f.221
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uppfattas innebära att bevisbördan landar på den som påstår att skadan skett.  De finländska 222

förarbetena uttrycker däremot att domstolen i varje enskilt fall ska avgöra på vem bevisbördan 

ligger och att bevisbördan inte som regel bör ligga på någon av parterna.  223

 Möjligen är det som Hellner konstaterat ”svårt att avgöra om häri ligger någon saklig 

skillnad eller blott en olikhet i allmän uppfattning om innebörden i bevisbördan och beviskrav 

beträffande sådana omständigheter som kan bli aktuella”.  Men bara det att finländsk 224

doktrin, med stöd av förarbetena, föreskriver att bevisbördan inte regelmässigt får falla på 

köparen antyder en annorlunda viktning.  Om detta spelar någon avgörande roll i praxis 225

torde dock betraktas som tveksamt.  226

 Även om kontrollansvaret är strängt, finns det möjlighet att undgå ansvar under 

särskilda omständigheter. I några fall saknas dock möjlighet till skylla på utifrån kommande 

omständigheter. I dessa fall gäller så kallat strikt ansvar.  Ett exempel på detta är utgifter 227

som köparen haft för avhjälpande när varan är felaktig enligt 34 § 3 st. För detta fall hänvisas 

till analysen av lagrummet ovan. Ett annat exempel på är när ”varan vid köpet avvek från vad 

säljaren särskilt har utfäst” (40 § 3 st. KöpL och snarlik lydelse i FKöpL). Eller som KjøpsL 

uttrycker saken, när ”tingen allerede på avtaletiden avvek fra det som er tilsikret av 

selgeren” (40 § (3) (b) KjøpsL). I den samnordiska utredningen framgår att det trots något 

olika uttryckssätt är samma sak som avses.  228

 Utgångspunkten för ersättning är principen om det positiva kontraktsintresset inom 

ramen för adekvat kausalitet; att skadelidande part ska försättas i samma ställning som om 

avtalet hade uppfyllts, så länge som skadorna står i adekvat följd till skadevållande gärning.  229

 I 67 § (1) 2 men. KjøpsL uttrycks detta explicit som att skador som ”en med 

rimelighet kunne ha forutsett som en mulig følge av kontraktbruddet” är ersättningspliktiga. 

 Se Ot. prp. nr 80, s. 76, Krüger, s. 505 och Martinussen, s. 503 f.222

 Se Reg. prop. (93/1986), 76.223

 Hellner (1989), s. 134.224

 Se Wilhelmsson et al., s. 81 och särskilt Taxell, 120 f. Jfr. också i äldre finländsk rätt, t.ex. Godenhielm, s. 225

147, att ”det följer av allmänna rättsgrundsatser, att det åligger köparen att styrka […] felet”.
 Jfr. t.ex. finländska målet FHD 1993:80 med svenska målet NJA 1993 s. 764 där stor hänsyn togs till 226

förhållanden i de enskilda fallen.
 Jfr. Hellner (1990), s. 122.227

 Se NU 1984:5, s. 295. I doktrinen har diskuterats vad som ska anses vara en särskild utfästelse (Se t.ex. 228

Wetterstein, s. 222 för äldre finländsk rätts förhållande till de övriga nordiska länderna i denna fråga och 
Hagström, Viggo. Selgerens ansvar for tilsikrede egenskaper. TfR 1987, s. 761 ff., särskilt 774 f. om svensk 
doktrin.). Dock finns inga indikationer på att det föreligger någon detaljerad skillnad mellan de nordiska 
länderna. Ett mindre memorandum rör dock uttrycket ”vid köpet” som i finländsk praxis tolkats bokstavligt. I 
FHD 2001:77 ansågs indirekta skador som uppkommit efter köpet inte täckta av det strikta ansvaret i 40 § 3 st. 
Detta står i motsats till vad som förutsatts i svensk doktrin. (Se Hellner (1991), s. 175. Notera dock att FHD 
2001:77 kritiserats även i finländsk doktrin, se Sandvik, s. 311.)

 Se t.ex. Sandvik, s. 302.229
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Stadgande saknas i KöpL (och FKöpL) och tillkom för KjøpsL:s del som ett närmande till 

motsvarande artikel i CISG.  I den samnordiska utredningen uttalades att det ”norska 230

förslaget innebär en något längre gående begränsning i skadeståndsskyldighet än vad som 

följer av den allmänna adekvansprincipen”.  Den norska propositionen avvisar emellertid 231

detta: målet med stadgandet är varken att införa en ny grund för ansvar eller avvika från 

övriga länders synsätt, utan endast att utesluta vissa avlägsna och oförutsedda följder från 

ersättningsansvar.  Att bestämmelsen inte avviker från de övriga nordiska ländernas synsätt 232

har i efterhand bejakats i doktrinen. Däremot får den viss betydelse för åtskillnaden mellan 

direkt och indirekt förlust, vilket närmare kommer utvecklas ned.  233

10.3 Ersättningens omfattning (67 §) 
i) Inledning
Målet med detta avsnitt är att analysera köplagarnas olikartade bedömning av vilka skador 

som är ersättningsgilla enligt köprätten och på vilken grund. Först analyseras behandlingen av 

produktskador och därefter åtskillnaden mellan direkt och indirekt förlust. Analysen 

sammanfattas självständigt i kap III. 

ii) Produktskador
Med produktskador avses skador som den levererade varan orsakar på annat än varan. Det kan 

även handla om en vara som infogas i en större produkt och orsakar skada på saken som 

helhet.  I den samnordiska utredningen uttalades angående produktskador att endast 234

närliggande skador bör omfattas av det köprättsliga regelverket. Däremot sades inget generellt 

om hur produktskador skulle bedömas i detta sammanhang.  För KöpL:s del undantogs 235

produktansvaret helt och hållet från reglering, även i de fall dessa var närliggande (67 § 1 st. 2 

men. KöpL). Tanken var att regleringen av produktskador främst skulle ske i en egen 

produktansvarslagstiftning jämte allmänna skadeståndsrättsliga principer.  Även de så 236

 ”Such damages may not exceed the loss which the party in breach foresaw or ought to have foreseen at the 230

time of the conclusion of the contract, in the light of the facts and matters of which he then knew or ought to 
have known, as a possible consequence of the breach of contract.” (Artikel 74 CISG)

 Se NU 1984:5, s. 358. 231

 Se Ot prp nr 80 (1986-87), s. 122. Jfr. även Reg. prop. (93/1986), s. 116.232

 Se t.ex. Herre, s. 702 och Krüger, s. 505 och Martinussen, s. 226 Se också Bergem & Rognlien, s. 365 som 233

förbinder stadgandet med Rt. 1959 s. 883 där likviditetsförlusten visserligen låg i farans riktning men likväl inte 
var ersättningspliktig eftersom den ansågs vara alltför avlägsen.

 Se Bengtsson & Ullman, s. 11. 234

 Se NU 1984:5, s. 359. Denna ståndpunkt bedömdes fullfölja äldre gällande rätt. Vad gäller skador som 235

produkter orsakar på person överläts detta enhälligt åt respektive lands produktansvarslagstiftning.
 För avvägningarna härför, se bl.a. prop 1988/89:76, s. 51 f., 54, 198. Se också NJA 2001 s. 309 där 40 § 3 st. 236

fick analog tillämpning på produktskador, så att strikt ansvar för dessa ansågs gälla när en viss egenskap hos en 
vara befanns vara särskilt utfäst. Jfr. även NJA 2007 s. 709.
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kallade ingrediens- och komponentskadorna uteslöts från reglering, det vill säga när varan 

skadar annan produkt efter att den blandats eller förenats med denna. Dessa hade i praxis 

ansetts kunna regleras av den äldre köplagen.  I motiven föreskrivs endast ett undantag: när 237

en vara sammanfogas med en annan vara och där det föreligger identitet mellan den 

levererade varan och slutprodukten. Dock sägs inget om dessa så kallade identitetsfall ska 

betraktas som direkt eller indirekt förlust.  I en skiljedom som gällde ett identitetsfall togs 238

ingen ställning, och ytterligare praxis finns inte.  239

 Enligt FKöpL accepteras något fler undantag. Visserligen undantas produktskador 

generellt från det köprättsliga regelverket, men ändå inkluderas bland indirekta skador 

”förlust till följd av skada på annan egendom än den sålda varan” (67 § 2 st. 4 p. FKöpL). I 

motiven framhålls att både person- och sakskador, i enlighet med äldre praxis, fortsättningsvis 

ska undantas från FKöpL:s tillämpningsområde men att detta inte gäller för skador ”som nära 

och förutsägbart anknyter till det ändamål, för vilket den sålda varan är avsedd”.  Som 240

exempel nämns ingrediens- och komponentfall, det vill säga när den levererade varan skadar 

en produkt i vilken den är ingrediens eller komponent.  I finländsk doktrin argumenteras för 241

att förarbetena inte bör hållas fast vid alltför hårt, utan att skäl finns att betrakta normala och 

förutsägbara produktskador som direkta skador.  Praxis har emellertid inte gått i denna 242

riktning. I tallricksbricksfallet (FHD 1997:61) ansåg FHD att produktskador var indirekt 

förlust enligt 67 § 2 st. 4 p. även om dessa skador nära hörde samman med de förluster som 

skadelidande haft för avhjälpande av fel, dvs. skador som egentligen utgör direkta förluster.  243

 För Norges del ville den norska lagstiftaren inte principiellt reglera förhållandet 

mellan de köprättsliga reglerna och allmänna regler om produktansvar. Lagstiftaren uttalade 

endast att den köprättsliga lagstiftningen inkluderar produktansvaret vad gäller skador på 

varor som vid avtalstidpunkten kan antas stå i nära fysiskt och funktionellt samband med 

 Se t.ex. NJA 1935 s. 577 och NJA 1960 s. 441.237

 Se prop 1988/89:76, s. 198. I doktrinen har förarbetenas ord ansetts vara svårtolkade. Se t.ex. Bengtsson & 238

Ullman, s. 37 som finner gränsdragningen svår gentemot ingrediensskador, det vill säga där levererad vara 
skadar en produkt i vilken den är ingrediens.

 I en svensk skiljedom (vattentornsmålet) ansågs det föreligga identitet mellan ett vattentorn i betong och den 239

levererade och felaktiga betongen. Se referat och kommentar i Håstad, Torgny. En skiljedom rörande direkt och 
indirekt förlust enligt köplagen. I Ånd og rett. Festskrift til Birger Stuevold Lassen, Hagstrøm, Viggo, Lødrup, 
Peter, Aarbakke, Magnus (red.), s. 471-477. Oslo: Universitetsförlaget, 1997.

 Reg. prop. (93/1986), s. 40, 120 f.240

 Se Reg. prop. (93/1986), s. 121.241

 Se Wilhelmsson, Thomas. Köprätten och produktansvaret. JFT 1994, s. 639 f. Wilhelmsson hänvisar även till 242

Routamo, Eero. Kaupan lait I - Kotimainen ja kansainvälinen irtaimen kauppa. Helsingfors: 1990, s. 231.
 För kritik härför, se Sisula-Tulokas, Lena. Hundarna skäller, men karavanen drar vidare. I Festskrift till 243

Gunnar Karnell, Gorton, Lars et. al. (red.), s. 721-730. Stockholm: Jure, 1999, s. 724 f.
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levererad vara.  Vad detta innebär i praktiken är inte helt lätt att förstå. Regeln i 67 § (2) (d) 244

KjøpsL om produktskador är nämligen svårtolkad. Enligt bestämmelsen utgör ”tap som følge 

av skade på annet enn [egen kursivering] salgstinget selv og gjenstandet som den brukes til 

framstilling av eller som har nær og direkte sammenheng med dens forutsatte bruk” indirekt 

förlust. Härav följer alltså att skador på varan och föremål som brukas i nära och direkt 

sammanhang med dess användning undantas från att vara indirekt förlust. Eftersom 

uppräkningen av indirekta skador är uttömmande utgör dessa skador e contrario direkta 

skador.  Från praxis märks särskilt Rt. 2004 s. 675 (agurkpinnedommen). I fallet överfördes 245

en växtsjukdom från bambupinnar till plantorna i ett gurkplantage. Förlusten betraktades av 

Høyesterett som direkt förlust, vilket inte hade varit fallet t.ex. enligt KöpL. 

 Vilka produktskador kan då bli betraktade som indirekta skador enligt KjøpsL? I 

doktrinen råder tveksamhet om vilka dessa skador skulle vara. Skador som inte har ett ”nær 

og direkte sammenheng med dens forutsatte bruk” kommer nämligen i de flesta fall falla bort 

från KjøpsL:s tillämpning och därmed i stället regleras av den allmänna kontraktsrätten 

(jfr. 67 § (1) 2 men. KjøpsL).  Martinussen skriver angående detta att ”[d]e indirekte tapene 246

blir en vankelmodig mellomsone mellom de direkte tapene som en erstatning alltid vil 

omfatte, og de fjerne og upåregnelige tapene som aldri skal erstattes. Denne mellomsonen 

synes ofte å være meget smal […].”  247

iii) Direkt och indirekt förlust
Det första problemet i anslutning till åtskillnaden mellan direkt och indirekt förlust är att den 

svenska och finländska lagstiftaren, i motsats till den norska, inte fullt ut låtit uppräkningen av 

indirekta förluster vara uttömmande. Förhållandet är i viss mån motsägelsefullt eftersom 

målet med 67 § 2 st. är att uppräkningen av indirekta förluster ska vara uttömmande. 

I 67 § 2 st. KöpL återfinns uppsamlingsbestämmelsen som till indirekta förluster också knyter 

annan liknande förlust, om den varit svår att förutse (67 § 2 st. 4 p. KöpL). I FKöpL heter det, 

något annorlunda ”annan liknande svårförutsebar förlust” (67§ 2 st. 5 p.). Syftet är att 

komplettera uppräkningen av indirekta förluster, så att inte någon liknande förlust betraktas 

som direkt. De närmare avvägningarna för detta överlämnas åt rättstillämpningen.  248

Bestämmelsen saknas i KjøpsL.  

Se Ot prp nr 80 (1986-87), s. 25. 244

 Se Ot prp nr 80 (1986-87), s. 124 och Hagstrøm, s. 281.245

 Se t.ex. Martinussen, s. 195 och Krüger, s. 513 f.246

 Martinussen, s. 195. Jfr. dock Hagstrøm, s. 281.247

 Se prop 1988/89:76, s. 200 och jfr. Reg. prop. (93/1986), s. 121.248
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 Anledningen till att bestämmelsen saknas i KjøpsL framgår inte direkt någonstans, 

men det har i både förarbetena och litteraturen påpekats att regeln försvårar 

rättstillämpningen. Det uttalade målet att 67 § 2 st. ska vara uttömmande riskerar helt enkelt 

att gröpas ur genom en uppsamlingsbestämmelse.  249

 När det gäller uppsamlingsbestämmelsens avvikande ordalydelse i FKöpL kan samma 

kritiska synpunkt framföras. I den samnordiska utredningen föreslogs samma ordalydelse för 

KöpL som FKöpL:s nuvarande lydelse. På förslag från lagrådet ändrades lydelsen i KöpL 

eftersom det ansåg att uttryckssättet kunde ge intrycket att lagstiftaren betraktade även 

punkterna 1-3 som svårförutsägbara.  Angående detta kommenterar de svenska förarbetena 250

att någon saklig förändring mot tidigare lydelse inte är avsedd.  I svensk doktrin har påståtts 251

att KöpL anbefaller en bedömning av omständigheterna i det konkreta fallet medan FKöpL 

siktar in sig på typfallet.  Möjligen inbjuder lagtexten till denna förståelse, men varken 252

lagtextens tillkomst eller dess systematiska sammanhang ger, enligt mig, skäl att dra så stora 

växlar av skillnaden mellan FKöpL och KöpL.   253

 Det andra problemet vid direkt och indirekt förlust rör den indirekta förlusten 

utebliven vinst till följd av att ett avtal med tredje man man har fallit bort eller inte har blivit 

riktigt uppfyllt (67 § 2 st. 3 p. FKöpL och KöpL). Till detta finns i KjøpsL ett tillägg som 

lyder att utebliven vinst endast utgör indirekt förlust om köparen utan rimligt skäl undlåter att 

företa täckningsköp ”eller treffe andre tiltak for å unngå eller minske tapet” (67 § (2) (c) in 

fine, KjøpsL). 

 Sammanläses detta med stadgandet i 70 § 1 st., som säger att skadelidande part som 

undlåter att företa skadebegränsande åtgärder själv ska bära en motsvarande del av förlusten, 

framkommer en märklig detalj för KjøpsL:s del. Eftersom utebliven vinst endast utgör 

indirekt förlust när köparen inte gjort vad som ankommer på honom, men denna förlust enligt 

70 § ska bäras av köparen i motsvarande mån, återstår ingenting av utebliven vinst att ersätta 

enligt KjøpsL. I stället är utebliven vinst huvudsakligen direkt förlust i norsk rätt, när köparen 

gjort vad som ankommer på honom.  254

 Se fr.a. Herre, s. 441 och jfr. Ot. prp nr 80, s. 125.249

 Se Prop. 1988/89:76, s. 234.250

 Se prop. 1988/89:76, s. 234.251

 Se Herre, s. 443 f. och Ramberg & Herre, s. 577.252

 Jfr. Sandvik, Björn. HD 2014:51 om ett regresskrav för avtalsvite som direkt eller indirekt förlust - pest eller 253

kolera? JFT 5/2014, s. 389 och Wilhelmsson et al., s. 86 som kallar ordalydelsen ”något misslyckad”.
 I norsk doktrin har frågan ställts om detta föranleder den märkliga konsekvensen att 70 § inte ska tillämpas 254

just i detta fall, se Krüger, s 511 f. Jmf. också Herre, s. 436 f.
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 En närliggande fråga, som här behandlas som ett tredje problem, är om ersättning till 

tredje man, som gentemot kontraktsbrytande part uppträder som ett regresskrav, ska ses som 

direkt eller indirekt förlust. Problemet framträder främst i en jämförelse mellan svensk och 

finländsk rätt, men först kan konstateras för norsk rätts del, att resonemanget ovan endast 

tillämpas här. Enligt 67 § (2) (c) KjøpsL e contrario ska ersättning till tredje man bedömas 

som direkt förlust när köparen gjort vad som ankommer på honom. Har köparen inte gjort vad 

som ankommer på honom betraktas förlusten enligt lagtexten som indirekt. Dock tvingas 

skadelidande part i detta fall bära kostnaderna för sin egen underlåtenhet att begränsa 

förlusten. Av detta skäl ska förlusten, som visserligen i detta fall betraktas som indirekt, bäras 

av köparen själv (jfr. 70 § (1) KjøpsL).  255

 Mellan svensk och finländsk rätt är saken inte fullt så enkel. Följs lagtextens 

ordalydelse gäller att alla ersättningar till tredje man som liknar utebliven vinst ska betraktas 

som indirekta förluster (jfr. 67§ 2 st. 5 p. FKöpL och 67 § 2 st. 4 p. KöpL med 67 § 2 st. 3 p. 

FKöpL och KöpL). Här föreskriver emellertid både de svenska och finländska förarbetena att 

det endast är den uteblivna vinsten som utgör indirekt förlust och att ”[ö]vriga förluster i 

förhållandet till en tredje man räknas som direkt förlust i den mån de inte omfattas av någon 

av de övriga punkterna i andra stycket.”  256

 Därmed utgör ersättningar till tredje man, såsom belopp som köparen drabbas av i 

förhållande till sin avtalspart när säljaren bryter avtalet, direkt förlust. Det kan handla om 

prisavdrag eller ersättning för avtalspartens direkta förluster som ger köparen ett regresskrav 

gentemot säljaren. Tanken med detta är att skadeståndsansvar ska kanaliseras till felkällan och 

att förluster därför inte ska ändra karaktär när de förs bakåt i avtalskedjan regressvis.  Ett 257

undantag är avtalsvite för dröjsmål, vilket ska ses som indirekt förlust. Den finländska och 

svenska lagstiftaren ansåg att den avtalspart, som förbinder sig att vid dröjsmål betala 

avtalsvite åt sin avtalspart själv får ta ansvar för sin ställning gentemot leverantören genom att 

förhandla fram en vitesklausul även gentemot denne.  Det har i finländsk doktrin förutsatts 258

att uttalandet omfattar även avtalsviten vid fel, vilket det torde finnas goda skäl för.  259

 Jfr. Hagstrøm, s. 282.255

 Prop. 1988/89:76, s. 200. Jfr. Reg. prop. (93/1986), s. 40, 120.256

 Jfr. prop. 1988/89:76, s. 49, 202 och Reg. prop. (93/1986), s. 119.257

 Se Reg. prop. (93/1986), s. 119. Jfr. prop. 1988/89:76, s. 202.258

 Se Sandvik, Björn. HD 2014:51 om ett regresskrav för avtalsvite som direkt eller indirekt förlust - pest eller 259

kolera? JFT 5/2014, s. 385. Se dock Ramberg & Herre, s. 579 som förutsätter det motsatta, fastän det i sitt 
sammanhang nog bör förstås som en allmän kritik av förarbetenas allmänna inkonsekvens på denna punkt.
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 Härvid uppträder en diskrepans mellan finländsk och svensk rätt. I svensk doktrin har 

det närmast konsekvent avvisats att skadestånd till tredje man som uppträder som regresskrav 

utgör direkt förlust och en samstämmig linje är att förluster, på grund av deras förändrade 

betydelse i avtalskedjan, ska kunna ändra karaktär. Bland annat har det framförts att en 

köpares skadestånd till tredje man som uppträder som regresskrav gentemot säljaren är att 

betrakta som en reducerad vinstmarginal och därför, på grund av uppsamlingsbestämmelsens 

uttryck ”annan liknande förlust, om den varit svår att förutse” (67 § 2 st. 4 p. KöpL) ska 

jämställas med den indirekt förlusten utebliven vinst (3 p.).  260

 Även undantaget om avtalsviten som indirekt förlust har mött skarp kritik i Sverige. 

Argumentet lyder att eftersom parterna i regel avtalar om viten för att slippa tvister om 

skadestånds storlek och art, är det inte relevant huruvida vitet täcker den vitesberättigades 

indirekta eller direkta förluster eftersom detta delvis ska träda i skadeståndets ställe och 

utbetalas oavsett om skadelidandes förlust är direkt eller indirekt. Genom undantaget för 

avtalsvitet uppstår ett behov av att i varje särskilt fall bedöma om ersättning till tredje man ska 

fördelas på direkt eller indirekt förlust. I någon mening står alltså denna lösning, som kritiken 

lyder, i motsättning till poängen med avtalsviten.  261

 FHD har emellertid i två fall hållit med lagstiftaren i frågan om kanalisering av 

skadetyperna, det vill säga intar en motsatt ståndpunkt än den svenska litteraturen. I FHD 

2012:101 tvistade två bilförsäljare. Saken gällde ersättning för rättegångskostnader som 

bilförsäljare A tvingats utge i en tvist med en konsument till följd av felet på en bil. Felet 

härrörde emellertid från bilförsäljare B som sålt bilen till bilförsäljare A. Dessa kostnader 

ansågs utgöra en direkt förlust och behöll, enligt domen, sin karaktär av direkt förlust när 

bilförsäljare A senare krävde ersättning av den bilförsäljare B som sålt bilen till honom.  262

Samma princip bekräftades sedan i FHD 2014:61.  263

 Finländsk praxis har på denna punkt även stöd i den finländska doktrinen, som 

entydigt tycks företräda uppfattningen att förluster inte ska ändra karaktär när de regressvis 

förs bakåt i avtalskedjan. Inställningen tycks vara att givet att uppdelningen mellan direkta 

 Se Ramberg & Herre, s. 580.260

 Se Håstad, s. 208, Herre, s. 448 och Ramberg & Herre, s. 579 f. Jfr. dock Kleineman som utlägger argumentet 261

för att avtalsviten ska utgöra direkt förlust, Kleineman, Jan. Indirekt skada och frågan om behovet av en 
köplagsreform. I Festskrift till Jan Ramberg, Bernitz, Ulf (red.), s. 307-318. Stockholm: Juristförlaget, 1996, s. 
311 f.

 Jfr. Sandvik, Björn, Sisula-Tulokas, Lena. HD 2012:101 – Ett nytt köplagsfall. JFT 2/2013, s. 143 ff.262

 Se Sandvik, Sandvik, Björn. HD 2014:51 om ett regresskrav för avtalsvite som direkt eller indirekt förlust - 263

pest eller kolera? JFT 5/2014, s. 384.
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och indirekta förluster gäller, så måste naturligt följa att förluster inte ska ändra karaktär när 

de kanaliseras bakåt.  264

 Även i frågan om avtalsviten intar finländsk doktrin en något annorlunda hållning. 

Undantaget att avtalsviten alltid ska ses som indirekta förluster, kritiseras visserligen, men 

inte främst för att detta utgör en indikation på att lagstiftaren är fel ute rent generellt, utan för 

att avtalsviten lika väl anses kunna utgöra en direkt förlust beroende på omständigheterna. I 

åsikten ligger att gränsdragningen mellan direkt och indirekt förlust inte ska bli beroende av 

hur en avtalspart lyckas i sina förhandlingar med en motpart, utan snarare avtalsvitets 

funktion i det aktuella avtalet. I och med FHD 2014:61 har dock denna åsikt avvisats i 

finländsk praxis. I målet betraktade domstolen avtalsviten som indirekt förlust. Därmed valde 

domstolen att gå på lagstiftarens linje och inte doktrinens.  I denna fråga tycks alltså 265

överensstämmelse råda mellan finländsk och svensk rätt. 

 Det fjärde och sista problemet rör skadebegränsande åtgärder. En karaktäristisk del av 

67 § är den så kallade konverteringsregeln i tredje stycket. Enligt denna ska skadelidandes 

förlust, om den uppfyller kraven för indirekt förlust enligt andra stycket, inte betraktas som 

indirekt förlust, om den utgetts för att begränsa en direkt förlust (67 § 3 st. KöpL). I sådana 

fall ska även dessa förluster ses som direkta. I nära anslutning till denna regel gäller enligt 

70 § en plikt för skadelidande part att begränsa sin skada.  De svenska förarbetena skriver: 266

”[S]kadelidande skall således inte komma i ett sämre läge när han för att begränsa en direkt 

förlust väljer ett handlingsalternativ som medför en förlust som enligt andra stycket skall 

anses vara indirekt”.  267

 Till detta står i KjøpsL ett tillägg: ”kostnader ved vanlige tiltak” som kompenserar för 

varans dröjsmål eller fel ska betraktas som direkta förluster (67 § (3) (a) KjøpsL). Liknande 

uttryck finns inte i KöpL (och FKöpL), men den norska lagstiftaren uttalade att saken följer 

naturligt av principerna i den samnordiska utredningen.  Stöd för detta har också uttryckts i 268

doktrinen, bland annat eftersom detta utgör ett samspel med köparens rätt till ersättning för 

avhjälpningskostnader enligt 34 § 3 st. (vilket ska utgå oavsett skadeorsak).  269

 Se Sandvik, s. 337, 346 och Wilhelmsson et al., s. 131.264

 Se Sandvik, Björn. HD 2014:51 om ett regresskrav för avtalsvite som direkt eller indirekt förlust - pest eller 265

kolera? JFT 5/2014, s. 386 f. och Saxén, Hans. Skadestånd vid avtalsbrott - HD praxis i Finland. Stockholm: 
Juristförlaget, 1995, s. 200 f.

 Jfr. Sandvik, s. 337 f., Herre, s. 456 f. och Martinussen, s. 229.266

 Prop. 1988/89:76, s. 200. Jfr. Reg. prop. (93/1986), s. 121.267

 Se Ot prp nr 80 (1986-87), s. 125 med hänvisning till finländska förarbetenas kommentar till 67 § 2 st. Se 268

även prop. 1987/88:76, s. 194 f. och Bergem & Rognlien, s. 372.
 Se Herre, s. 460 f., Ramberg & Herre, s. 567 samt Sandvik, s. 337.269
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10.4 Beräkning av gängse pris vid hävning utan täckningstransaktion (69 §) 
I skadestånd på grund av avtalsbrott ingår bland annat prisskillnad för de fall när köparen 

tvingats till täckningsköp eller säljaren sålt varan vidare (67 § 1 st). Prisskillnaden beräknas 

utifrån priset på köpet och det konkreta priset på täckningstransaktionen (68 §). Har 

täckningstransaktion emellertid inte företagits, tas i stället köpet och varans gängse pris vid 

tidpunkten för hävningen som utgångspunkt för att beräkna prisskillnaden (69 §). Härmed 

avses alltså ett slags abstrakt skadeståndsberäkning.  270

 KjøpsL innehåller även en hjälpregel för att bestämma vilken tidpunkt som ska tas till 

utgångspunkt för beräkningen av prisskillnaden om övergången av varan skett innan hävning. 

I sådana fall ska gängse pris vid övergången vara bestämmande (69 § (1) in fine KjøpsL). Att 

samma utgångspunkt skulle gälla även i KöpL (och FKöpL) förutsattes i den samnordiska 

utredningen med motivationen att det skulle motverka att köparen spekulerade på motpartens 

bekostnad för det fall att prisutvecklingen är gynnsam för detta.  Detta kritiserades 271

emellertid i remissförfarandet eftersom säljarens skydd mot spekulation ansågs tillräckligt 

tillgodosett genom regeln att köparen måste häva inom skälig tid efter avtalsbrottet 

(29, 39 §§). Dessutom ansågs att motsvarande regel i CISG, som inspirerat till det 

samnordiska förslaget, mött berättigad kritik i sitt internationella sammanhang.  Följaktligen 272

togs förslaget bort. I stället gäller för KöpL:s del gängse pris vid hävningstillfället enligt ovan. 

I doktrinen har det emellertid i framförts att KöpL och KjøpsL till största delen 

överensstämmer, eftersom köparen oftast har möjlighet att företa täckningstransaktion och 

därmed få till stånd en konkret beräkning enligt 68 §.  273

 FKöpL och KjøpsL uttalar i ett andra stycke att gängse pris beräknas enligt prisnivån 

för varor av samma slag på den ort där avlämnandet borde ha skett (69 § 2 st. FKöpL). Denna 

hjälpregel fanns ursprungligen med även i det svenska köplagsförslaget men har inte ansetts 

nödvändig att föra in i lagtexten. I stället framgår samma instruktioner i de svenska 

förarbetena.  Samma regel utvecklas vidare i KjøpsL så, att för det fall att gängse pris på den 274

orten inte står att finna, ska gängse pris på en likvärdig ort i stället tas till utgångspunkt med 

 Jfr. NU 1984:5, s. 364.270

 Se NU 1984:5, s. 364, prop. 1988/89:76 och Reg. prop. (93/1986), s. 122 f.271

 Se Jan Hellners remissyttrande över förslaget, prop. 1988/89:76, s. 176. Ibid. för exempel och hänvisningar.272

 Se Ramberg & Herre, s. 598 Herre, s. 515 f. samt jfr. Wilhelmsson et al., s. 84.273

 Se prop. 1988/89:76, s. 205 och NU 1984:5, s. 479.274
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avdrag för transportkostnader till orten. Även denna regel, som också den har sin grund i 

CISG, har stöd i de svenska och finländska förarbetena.  275

10.5 Jämkning (70 §) 
Ovan har redan påpekats att jämkning enligt 70 § hör nära samman med köprättens 

ersättningsregler. I samma paragrafs andra stycke har införts en jämkningsregel, som 

aktualiseras efter det att skadans storlek har fastställts enligt andra regler. Jämkningen är alltså 

oberoende av om förlusten är direkt eller indirekt.  276

 Enligt KöpL (och FKöpL) kan skadeståndet jämkas med hänsyn till möjligheten att 

förutse och hindra skadans uppkomst samt omständigheter i övrigt medan enligt KjøpsL, 

beloppet kan jämkas med hänsyn till skadans storlek i förhållande till vad som brukar uppstå 

vid liknande omständigheter. Av KjøpsL:s lydelse ges intrycket att betoningen ligger på en 

jämförelse av skadans storlek med en mer objektiv grund - vad som vanligtvis uppstår vid 

liknande tillfällen. Detta anknyter till KjøpsL:s närmare förhållande till CISG och dess artikel 

74 (se ovan).  Lydelsen i KöpL påminner dock mer uttryckligt om kontrollansvarsgrunden - 277

den skadelidandes individuella möjligheter att förutse och hindra skadan.  278

 Den generella inställningen till jämkning framgår emellertid av förarbetena vara 

relativt lika i de olika länderna. I samtliga förarbeten uttalas att jämkning främst kommer i 

fråga vid svårförutsedda förluster som är beroende av skadelidandes individuella förhållanden 

och som motparten inte kunnat räkna med eller påverka. Därjämte betonas att även skador, 

som enligt 67 § är att betrakta som indirekta, ändå kan anses vara normala och förutsebara 

följder av ett avtalsbrott. Vidare sägs också att fler grunder än de som kommer till uttryck i 

lagtexten bör inkluderas i jämkningsbedömningen. I de norska förarbetena talas uttryckligen 

om en samlad bedömning, men även den svenska (och finländska) regeln torde rimligtvis 

kunna beskrivas på detta sätt.  279

10.6 Avkastnings- och dröjsmålsränta (65, 71 §§) 
Räntefrågor utgör en viktig del av riskfördelningen inom ett köpeavtal och faller alltså inom 

denna uppsats avgränsning. Köplagarnas 71 § är huvudstadgandet för räntefrågor i samband 

 Se prop 1988/89:76, s. 205 jämfört med Reg. prop. (93/1986), s. 123 samt även NU 1984:5, s. 365.275

 Se prop. 1988/89:76, s. 206.276

 Jfr. Herre, s. 702.277

 Jfr. Ramberg & Herre, s. 605.278

 Se Reg. prop. (93/1986), s. 124, prop 1988/89:76, s. 206 i jämförelse med Ot. prp. nr 80, s. 129. Denna 279

slutsats kan sägas stödjas resonemanget ovan om att tillägget i 67 § (1) 2 men. KjøpsL inte avviker från 
adekvansläran, som den legat till grund för avvägningarna i övriga nordiska köplagar. 
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med köpet. Paragrafen innehåller främst en regel om att ränta utgår enligt respektive lands 

nationella räntelag. Men är räntan likadant reglerad i Finland, Norge och Sverige.  280

 För dröjsmålsräntans allmänna reglering råder överensstämmelse mellan länderna. 

Är fordrans förfallodag bestämd i förväg utgår ränta på fordringen från förfallodagen.  Är  281

däremot fordrans förfallodag inte bestämd i förväg utgår i stället ränta på fordringen trettio 

dagar efter det att borgenären framställde sitt krav till gäldenären.  I några detaljfrågor 282

bortom denna uppsats ämne, bland annat när kravet ska anses ha kommit gäldenären till 

handa, skiljer sig den norska räntelagen från den finländska och svenska.  283

 En fråga där länderna har olika men snarlika regler gäller dröjsmålsräntans höjd, 

vilken i samtliga fall utgår från centralbankernas styrräntor vid varje halvårsskifte. 

Dröjsmålsräntan är därtill harmoniserad genom flera EU-direktiv, men på olika sätt beroende 

på om medlemsstaten tillhör europeiska valutaunionen eller inte.  Dröjsmålsräntan 284

motsvarar i Sverige en referensränta baserad på Riksbankens reporänta, med tillägg på åtta 

procent (6 § RänteL), i Finland en referensränta baserad på en ränta fastställd av Europeiska 

centralbanken, med tillägg på åtta procent (4 a, 12 §§ FRänteL), i Norge en referensränta 

Norges Bank fastställer med ett tillägg på minst åtta procent (3 § NRenteL). I november 2015 

uppgick dröjsmålsräntan i Sverige till 8,0 %, i Finland till 8,5 % och i Norge till 9 %.  285

 Hävs köpet aktualiseras för säljarens del ersättning för avkastning och nytta för varan, 

samt för köparens del avkastningsränta på köpeskillingen (65 §).  För avkastning och nytta 286

av varan är lagarna likalydande (65 § 1 st.), varför främst avkastningsränta ska 

uppmärksammas i detta sammanhang. 

 Enligt samtliga tre köplagar utgår avkastningsränta för den tid som säljaren uppburit 

beloppet. Vad gäller dess höjd framträder emellertid olika lösningar. I Finland gäller enligt 

65 § 2 st. FKöpL att räntan ska beräknas enligt 3 § 2 st. FRÄnteL. Härifrån hänvisas endast 

till den referensränta som enligt 12 § FRänteL fastställs av Europeiska centralbanken. För 

Sveriges del uppgår avkastningsräntan enligt 5 § RänteL till Riksbankens referensränta med 

 Angående dispositionen i detta avsnitt, jfr. Herre (1999), s. 131-133.280

 Se 3 § 1 st. RänteL, 5 § 1 st. FRänteL och 2 § NRenteL.281

 Se 4 § 1 st. RänteL, 6 § 1 st. FRänteL och 2 § NRenteL.282

 Se Herre (1999), s. 131 n 33 och 34.283

 Se Walin, Gösta, Herre, Johnny. Lagen om skuldebrev - en kommentar. 3 uppl. Stockholm: Nordstedts 284

Juridik, 2011, s. 315. Nu gällande direktiv är Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/7/EU av den 
16 februari 2011 om bekämpande av sena betalningar vid handelstransaktioner.

 Europeiska centralbankens referensränta uppgår 1 juli -31 december 2015 till 0,5 %. Svenska riksbankens 285

referensränta uppgår 1 juli 2015-31 december 2015 till 0,0 %. Norges Banks styrningsrente 1 juli 2015 
fastställdes till 1 %.

 De principiella likheterna mellan dessa i Sverige har påpekats av Herre. Se Herre, s. 295.286
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ett tillägg på 2 %.  I KjøpsL regleras höjden dock principiellt annorlunda mot reglerna i 287

Finland och Sverige. I 65 § (2) KjøpsL hänvisas nämligen till det allmänna stadgandet i 71 §. 

Dröjsmålsräntans och avkastningsräntans höjd är med andra ord i Norge desamma. I 

november 2015 uppgår, summa summarum‚ avkastningsräntan i Sverige till 2 %, i Finland till 

0,5 % och i Norge till 9 %. Härvid är alltså skillnaderna betydande. 

 Ytterligare en diskrepans i fråga om ränta ska påpekas. KöpL 71 § 2 och 3 st. utgör en 

speciallösning av de problem som kan uppstå vid köp på grund av RänteL:s stadgande. Enligt 

räntelagarna ska, om förfallodagen inte är avtalad i förväg, fordran förfalla trettio dagar efter 

det att borgenären framställde sitt krav till gäldenären.  Dock anger 49 § att köparen ska 288

betala på säljarens anmodan, tidigast när varan hålls köparen till handa, för det fall att 

tidpunkten för betalning inte är avtalad. 49 § KöpL är ett uttryck för samtidighetsprincipen, 

vilken alltså räntelagens regler om icke avtalad förfallotid kan komma i konflikt med. 

 Denna motsättning löser 71 § 2 st. KöpL genom att stadga att dröjsmålsränta i detta 

fall utgår redan från den tidpunkt när säljaren framställer kravet. Säljaren kan emellertid inte 

framställa kravet om han eftergivit samtidighetsprincipen genom att utge varan även om 

betalning inte sker (71 § 3 st. KöpL). 

 Något dylikt stadgande finns varken i FKöpL eller KjøpsL. Problemet 

uppmärksammas varken i förarbetena eller den samnordiska utredningen.  Frågan är härvid 289

vilken betydelse hänvisningarna till räntelagarna i FKöpL respektive KjøpsL i praktiken får. 

Kan förhållandet mellan 49 § FKöpL och KjøpsL anses vara så beskaffat, att räntelagarna 

utgör lex specialis till köplagarna i samtliga frågor som rör ränta? Eller kan den svenska 

regeln anses följa som ett naturlig undantag av principerna bakom köplagarna, såsom 

samtidighetsprincipen? På grund av strävan efter nordisk rättslikhet finns det goda skäl för en 

norsk eller finländsk domstol att döma enligt det senare alternativet.  290

11. KjøpsL:s övriga regler 
11.1 Tillämpligt affärsställe (83 § KjøpsL) 
Vid olika tillfällen spelar parternas affärsställe roll. Det gäller bland annat att varan som 

huvudregel ska hållas tillgänglig för avhämtning där säljaren har sitt affärsställe (6 §) samt att 

 För aktuella referensräntor, se fotnot ovan.287

 Se 4 § 1 st. RänteL, 6 § 1 st. FRänteL och 2 § NRenteL.288

 Jfr. Ot prp nr 80 (1986-87), s. 129, Reg. prop. (93/1986), s. 124 och NU 1984:5, s. 368.289

 Visst stöd för detta principiella synsätt ges av Krüger i ett annat sammanhang där frågan om förhållandet 290

mellan NRenteL och KjøpsL aktualiserats. Krüger framhåller med vissa förbehåll att det kan finnas skäl att 
prioritera symmetri i köprättsliga kravsförhållanden, även om lagstiftaren inte direkt avsett detta. (Krüger, s. 
536.) Jfr. också Hellner, Hager, Persson, s. 49.
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platsen för betalningen av varan är hos säljaren (48 §). 83 § KjøpsL behandlar vilket av 

partens affärsställe som ska tas som utgångspunkt i lagtolkningen då parten har flera 

affärsställen. Motsvarande stadgande saknas helt i FKöpL och KöpL.  291

 Regelns anger att när parten har flera affärsställen, gäller det som har närmast 

anknytning till köpet med hänsyn till de förhållanden som förutsattes vid köpet, 83 § (1). Har 

dock parten inte något affärsställe, ska i stället hans bostad förutsättas vara affärsstället, 

83 § (2). 

 I den samnordiska utredningen uttalas för Finlands och Sveriges del att ett dylikt 

stadgande inte ansågs nödvändigt, samt att frågan överlämnas åt rättspraxis.  För norsk del 292

sades i propositionen, att förslaget inte innehåller avvikande regler mot vad utfallet hade blivit 

i praxis, men att det vore en fördel om regeln blev lagfäst och preciserad.  293

 När norska propositionen bedömer att regeln ligger i linje med hur praxis skulle ha 

utfallit, kan nog förutsättas att detta gäller inte bara norsk utan även finländsk och svensk 

praxis. Stadgandet ligger i principiell bemärkelse nära den finländska och svenska regeln för 

hämtningsköp som talar om ”affärsställe som hade samband med köpet” samt i sista fall om 

försäljarens bostad (6 §). Regeln har även koppling till internationell privaträttsliga regler med 

där liknande principer kommer till uttryck.  Det förefaller rimligt att dessa principer vidhålls 294

i praxis. 

11.2 Direktkrav (84-86 §§ KjøpsL) 
i) Generell reglering
I den nordiska utredningen bestod en av olikheterna i hur andra förhållanden än det mellan 

säljaren och köparen skulle regleras. Ett exempel härpå är krav mot tidigare säljled, så kallat 

direktkrav. Den allmänna frågan lyder om part endast ansvarar mot sin direkte medkontrahent, 

eller också mot sin medkontrahents medkontrahent. Svaret på denna fråga är som huvudregel, 

i finländsk och svensk rätt, att ansvar endast föreligger gentemot medkontrahenten. Som ett 

viktigare undantag kan konsumentlagstiftning nämnas (se t.ex. 49 § KKöpL).  295

 För finländsk och svensk del fann lagstiftaren inte skäl att reglera fler förhållanden än 

det mellan säljaren och köparen. Den köpare som lidit skada får rikta sin skadeståndstalan till 

 Jfr. NU 1984:5, s. 379.291

 Se NU 1984:5, s. 380.292

 Se Ot. prp. nr 80, s. 135.293

 Se t.ex. lag (1964:528) om tillämplig lag beträffande internationella köp av lösa saker.294

 Se Hellner, Hager, Persson, s. 129 f. och Zackariasson, Laila. Direktkrav: om rätt att rikta anspråk mot 295

gäldenärens gäldenär. Uppsala: Iustus, 1999, s. 136. Jfr. också NJA 1997 s. 44, NJA 2001 s. 309, NJA 2001 s. 
711 och NJA 2014 s. 760.
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säljaren, och denne får i sin tur vända sig till felande part. Med andra ord kan en köpare på 

kontraktuell grund endast göra fel gällande mot säljaren, även om felet beror på en part i 

tidigare säljled.  296

 Den norska lagstiftaren ville emellertid, trots att KjøpsL endast skulle reglera 

förhållandet mellan köparen och säljaren, medge direktkrav enligt KjøpsL. Sådana krav 

ansågs springa direkt ur avtalsförhållandet och ha en nära anknytning till detta.  Dock 297

påpekades att köparen inte ska kunna hamna i en mer fördelaktig position genom direktkravet 

än den han kunde uppnå genom kraven mot säljaren i första led. Som svar till remisskritik 

avvisades också att avvikelsen skulle leda till konkurrensfördelar för övriga nordiska företag, 

med motiveringen att köparens rätt mot säljarens medkontrahent inte blir större än den rätt 

säljaren har mot densamme i de övriga nordiska länderna.  Huruvida detta verkligen 298

stämmer kan naturligtvis diskuteras eftersom kravet att processandet måste ske i flera led 

också lär minska processbenägenheten hos parterna. 

 KjøpsL:s bestämmelser innebär att köparen medges rätt att göra krav gällande mot ett 

tidigare säljled på grund av fel, så länge samma krav kan framställas av säljaren, 84 § (1). I 

praktiken torde detta vara intressant när säljaren inte är fullt lämpad att rätta felet, eller om 

han inte har ekonomiska möjligheter till det.  Regeln utgör en kodifiering av norsk praxis 299

från tiden före nuvarande KjøpsL.  Köparens krav till tredje man ska framställas inom skälig 300

tid, men senast inom den tid som råder för säljaren, 85 § (1). Dessutom förekommer en regel 

om ansvar för personer i tidigare säljled för upplysningar de har gett om varan, 86 §.  301

ii) Direktkrav gentemot tredje man som säljaren anlitat i vissa fall
Möjligheten till direktkrav står i nära samband med köplagens allmänna ansvarsreglering när 

tredje man är inblandad i någon del av köpet. En avvikelse härvid nära samman med just 

direktkrav, varför den tas upp i detta sammanhang. Enligt 27 § svarar säljaren inte bara för 

eget dröjsmål, utan också för dröjsmål hos tredje man som säljaren har anlitat (samma 

förhållande gäller vid fel enligt 40 §), så vida inte denne också är fri från ansvar i enlighet 

 Se Reg. prop. (93/1986), s. 75 och prop 1988/89:76, s. 50 ff.296

 Se Ot prp nr 80 (1986-87), s. 45.297

 Se Ot prp nr 80 (1986-87), s. 45. Att både befara rättsförluster om produktansvar inte införs och samtidigt 298

utgå från att tidigare säljled i andra nordiska länder inte har konkurrensfördelar när ett tidigare led ska kunna 
mötas av produktkrav, synes dock inte helt harmoniera.

 Jfr. Hagstrøm, s. 197.299

 Särskilt kan nämnas Rt. 1981 s. 445 där en köpares krav på en säljare av ett felbyggt hus, ansågs kunna riktas 300

även mot entreprenören samt Rt. 1976 s. 1117 där en båtägare som slutit avtal om transport av sin båt, ansågs 
kunna rikta ett skadeståndskrav även mot en av båttransportören anlitad firma.

 Den samnordiska utredningen föreslog en liknande regel även för FKöpL och KöpL, se NU 1984:5, s. 232 f.301
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med kontrollansvarets utsträckning. För det fall att tredje man brutit ett avtal som orsakar att 

säljaren hamnar i dröjsmål, och detta ligger inom tredje mannens kontrollsfär, blir alltså 

säljaren ansvarig gentemot köparen. Enligt finländsk och svensk rätt riktar köparen i dessa fall 

kravet mot säljaren och säljaren får i sin tur täcka sin förlust genom att rikta ett 

skadeståndskrav mot leverantören. KjøpsL medger däremot att köparen riktar sin talan direkt 

mot denna part.  302

  En fråga som aktualiseras härvid är hur ansvaret fördelar sig när säljaren inte fullt ut 

själv bestämt vilken tredje man som ska medverka. För det första kan det handla om att 

köparen pekar ut en speciell tredje man att utföra uppdraget åt säljaren som han anser är 

lämplig, typiskt sett en leverantör. I dessa fall uttalar ländernas förarbeten samstämmigt att 

ansvaret för säljaren endast gäller enligt 27 § 1 st., det vill säga endast i enlighet med hans 

möjlighet till kontroll och utan förbindelse med paragrafens andra stycke.  303

 För det andra kan marknaden vara sådan att säljaren saknar egentliga alternativ till att 

utse en leverantör., t.ex. på grund av en monopolliknande situationer. Skulle dröjsmål eller fel 

hos tredje man i sådana situationer drabba köparen, föreskriver de norska förarbetena att 

säljaren går helt fri från ansvar.  Detta vill dock inte de svenska och finländska förarbetena 304

helt utesluta. Där sägs istället att detta ”medför däremot inte att andra stycket inte skall 

tillämpas”.  Skillnaden torde vara en naturlig följd av att den varierande inställningen till 305

direktkrav. Eftersom köparen enligt KjøpsL alltid kan vända sig mot tredje man i 

monopolställning som är orsaken till felet berövas denne aldrig sin rätt till ersättning. 

Däremot skulle en motsvarande inskränkning i FKöpL eller KöpL riskera att beröva köparen 

en motsvarande rätt, eller i vart fall utgöra en avvikelse från den generella systematiken att 

köparen aldrig får vända sig mot någon annan än säljaren för att utfå ersättning.  306

 Se prop. 1988/89:76, s. 115 f. och Reg. prop. (93/1986), s. 75.302

 Se t.ex. Ot prp nr 80 (1986-87), s. 74.303

 Se Ot prp nr 80 (1986-87), s. 74.304

 Se prop. 1988/89:76, s. 115 och jfr. Reg. prop. (93/1986), s. 74.305

 Jfr. Hellner (1991), s. 156.306
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III. Avslutning 
Sammanfattning och slutsatser 
Syftet med uppsatsen var att jämföra Finlands, Norges och Sveriges köplag och att analysera 

skillnaderna mellan dessa. Uppsatsen arbetade utifrån två frågor. Den första frågan, vilka 

skillnader som finns mellan köplagarna, undersöktes genom en närläsning av köplagarnas 

ordalydelser och resultatet presenterades i den löpande framställningen. Några avvikelser 

mellan lagarna som inte framgår direkt i lagtexten har också analyserats emedan de påträffats 

under arbetets gång. Sammanlagt har ett 40-tal rättsliga frågor diskuterats, vilka representerar 

ungefär dubbelt så många lagrum genom att de förekommer på flera platser i köplagarna. 

Lagövergripande frågor har i de allra flesta fall analyserats i ett sammanhang. Den andra 

frågan, om dessa avvikelser innebär någon materiellt rättslig olikhet mellan ländernas köprätt, 

har besvarats genom en rättsanalytisk metod. Denna har främst bestått i en rättsdogmatisk 

framställning av gällande rätt i de nordiska länderna, komparerad med övriga länders köprätt 

samt kommenterad med utgångspunkt i sitt samnordiska ursprung och sammanhang. 

 I knappt hälften av de skillnader som observerats har jag kunnat konstatera att någon 

materiellt rättslig olikhet inte föreligger mellan gällande rätt i de olika länderna. Detta har i de 

flesta fall baserats på köprättens grund, men har också i vissa fall kunnat konstateras på annan 

rättslig grund, framför allt den allmänt kontraktsrättsliga.  307

 I drygt hälften av de fallen som observerats har jag kunnat konstatera att skillnaden i 

ordalydelse fullföljs även i materiellt rättslig bemärkelse. I flera av dessa fall är avvikelserna 

mellan lagarna så små eller löst reglerade att jag bedömt att de kan undvikas i en 

rättstillämpning som tar hänsyn till nordisk rättslikhet.  I andra fall torde utrymme saknas 308

för dessa hänsyn i rättstillämpningen, men den praktiska betydelsen likväl vara försumbar 

eller oklar. Till exempel kan det bero på att effekten av olikheten görs uddlös genom att andra 

förekommande regler aktualiseras i stället.  309

 Kvar återstår så ett antal skillnader som de facto skiljer gällande rätt i länderna åt. 

Jämförs FKöpL och KöpL framgår att dessa lagar är mycket lika varandra. De enda 

olikheterna av betydelse mellan lagarna är att FKöpL saknar en bortre gräns för neutral 

reklamation vid fel medan denna gräns enligt KöpL sätts vid två år (32 §), att FKöpL inte 

uppställer något insiktsrekvisit för att väsentligt avtalsbrott ska vara i fråga vid partiellt 

avtalsbrott (43 §), att FKöpL kräver av konkursboet att uppvisa säkerhet för sin prestation 

 Se 5, 8, 17, 37, 41, 48, 49, 50, 63, 64, 65, 66, 70, 71 §§ samt 83 § KjøpsL.307

 Se 19, 23, 34, 53, 63 §§.308

 Se insikt vid väsentligt avtalsbrott (25, 34, 39, 43, 54, 55 §§) samt 17, 45, 55, 57, 62, 65, 69, 71 §§.309
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som en förutsättning för att träda in i avtalet vid konkurs (63 §) samt att dröjsmåls- och 

avkastningsräntornas höjd bestäms utifrån olika referensräntor och därför kan hamna på olika 

nivåer (65 och 71 §§). 

 I KjøpsL har större avvikelser mot KöpL kunnat påvisas. För det första gäller detta 

olika detaljfrågor.  Den mest anmärkningsvärda av dessa torde vara säljarens meddelande 310

om hävning vid köparens avtalsbrott 59 §, som både i innehåll och systematik skiljer sig 

mycket från KöpL (och FKöpL). För det andra ligger skillnaderna på en principiell nivå. 

KjøpsL reglerar biförpliktelser, medan dessa faller utanför KöpL:s tillämpningsområde (22, 

30, 51 §§). Förutom att detta faktum får viss betydelse för lagtextens utformning (jfr. 64 §) 

innebär detta främst att ansvaret för biförpliktelser kan bli strängare om det faller under 

KjøpsL:s kontrollansvarsregel än under allmänna kontraktsrättsliga ansvarsregler. Som 

ytterligare principiell olikhet gäller att KjøpsL även reglerar immaterialrättsliga fel. I dessa 

fall blir reglerna om rättsliga fel tillämpliga (41 §). För svensk rätts del är det oklart hur 

immaterialrättsliga fel ska regleras. Vidare reglerar även KjøpsL direktkrav (84-86 §§), vilket 

för svensk del helt är uteslutet för allmänna köp enligt köplagarna. Ett bestående intryck är 

således att den norska lagstiftaren låtit KjøpsL ha ett vidare tillämpningsområde. 

 Det finns skäl att sammanfatta ersättningsreglerna (27, 40, 57, 67 §§) i ett 

sammanhang. Det har konstaterats att stor samsyn mellan länderna råder avseende 

ansvarsgrunderna. Endast mindre, eventuellt teoretiska, olikheter föreligger vid bevisbördans 

placering samt vid ansvar på grund av särskild utfästelse. 

 Större olikheter föreligger för produktansvaret. I svensk rätt är detta helt uteslutet från 

KöpL:s tillämpningsområde med undantag för så kallade identitetsfall. Det är oklart om 

identitetsfallen utgör direkt eller indirekt skada. Till FKöpL:s tillämplighet har även knutits de 

i äldre rätt frammejslade undantagen om ingrediens- och komponentskadorna, vilka i praxis 

betraktats som indirekta skador. I norsk rätt ses produktskador som står i ett nära och direkt 

samband med varans bruk som direkt skada. Något utrymme för att betrakta produktskador 

som indirekta förluster torde inte föreligga utifrån KjøpsL. 

 Vidare diskuterades fyra olika problem som aktualiseras vid avvägningen mellan 

direkt och indirekt förlust. I tre av dessa har en skillnad mellan de nordiska köplagarna kunnat 

påvisas. För det första att uppräkningen av indirekta förluster är uttömmande i KjøpsL, men 

inte i FKöpL och KöpL. För det andra att utebliven vinst utgör indirekt förlust enligt FKöpL 

 Se 29, 34, 41, 52, 59 §§.310
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och KöpL, men direkt förlust enligt KjøpsL när köparen gjort vad som kan betraktas som 

ankommande på honom. Därjämte att regeln om utebliven vinst som indirekt förlust enligt 

KjøpsL nästan aldrig blir tillämpligt. För det tredje att utebliven vinst, som gentemot 

kontraktsbrytande part uppträder som ett regresskrav, är en direkt förlust enligt finländsk rätt 

men inte enligt svensk doktrin. 

 Slutligen ska några generella frågor nämnas. Först den generella tendensen att KjøpsL 

har tolkningsregler i lagtexten som för finländsk och svensk del återfinns i motiven. Den 

norska köplagen innehar alltså mer hjälp för lagtolkning i själva lagtexten. Vidare har det 

konstaterats att för hela den samnordiska utredningen var CISG en viktig inspirationskälla. 

Att KjøpsL under många år hade anspråk på att helt harmoniera med CISG har dock 

ytterligare påverkat dess innehåll. Främst består denna påverkan i form, men i några fall har 

frågan ställts om det inte påverkat den materiella rättens innehåll (se till exempel 17 §). 

Dessutom har läsaren återkommande påmints om relationen mellan köprätten och den 

allmänna kontraktsrätten, mellan vilka det knappast råder vattentäta skott. Ett exempel är vid 

rättsliga fel där enligt norsk rätt dessa behandlas direkt utifrån KjøpsL så långt det är möjligt, 

medan enligt svensk (och finländsk rätt) i flera fall allmänna kontraktsrättsliga regler används 

och där köprättens regler endast blir analogt tillämpliga. I vissa mindre fall får detta betydelse, 

såsom vid köparens undersökningsplikt efter avlämnandet. Men generellt framstår det sällan 

som någon större skillnad mellan att tillämpa köplagen direkt på vissa typer av köp och att 

tillämpa köplagen analogt på allmänt kontraktsrättslig grund. 

Avslutande reflektion 
I den juridiska litteraturen har det diskuterats huruvida det är befogat att tala om en enhetlig 

nordisk köprätt. Värdet av denna diskussion kan visserligen ifrågasättas, men att stor samsyn 

trots allt råder mellan FKöpL, KjøpsL och KöpL måste sägas stå klart. En annan sak är att 

världen globaliseras och att rätten internationaliseras. Kommer viljan att eftersträva nordisk 

rättslikhet i framtiden över huvud taget föreligga om förmodat internationell sådan kan 

uppnås? Saken avgörs i slutändan av de sfärer i samhället som lagstiftaren har mycket svårt 

att styra: ekonomi, marknad och mänsklig interaktion. Det är ytterst i dessa sfärer som det 

framtida lagstiftningsarbetet avgörs, om något sådant över huvud taget kommer att bli av.  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IV. Källförteckning 
Offentligt tryck Danmark 

Betænkning 845/1978 Forbrugerkøb: Købelovsudvalget udkast til nye almindelige regler om 

køb, December 1975. 

Offentligt tryck Finland 

Propositioner 

Reg. prop. (93/1986) med förslag till köplag. 

Reg. prop. (356/2014) med förslag till lag om ändring av 5 § i lagen om betalningsvillkor i 

kommersiella avtal. 

Offentliga utredningar 

Kommittébetänkande 1973:12 Köplagskommitténs betänkande. 

Parlamentstryck 

1986 rd - LaUB nr 13 - prop. nr 93. 

1986 rd - StoUB nr 256 - prop. nr 93. 

Offentligt tryck Norden 

Nord 2014:001 Nordisk statistisk årsbok 2014 (vol. 52). 

NU 1984:5 Nordiska köplagar: förslag av den nordiska arbetsgruppen för köplagstiftning. 

TemaNord 2009:507 Avtalsslutande vid internationella köp av varor. 

Offentligt tryck Norge 

Propositioner 

Ot prp nr 80 (1986-87) Om A) Kjøpslov B) Lov om samtykke til ratifikasjon av FN- 

konvensjonen om kontrakter for internasjonale løsørekjøp, vedtatt 11 april 1980. 

Ot prp nr 26 (1998-99) Om lov om endringer i konkurs- og pantelovgivningen m v. 

Prop. 150 L (2011-2012) Endringar i forseinkingsrentelova mv. (gjennomføring av direktiv 

2011/7/EU av 16. februar 2011 om kamp mot forseinka betaling i handelshøve). 

Prop. 158 LS (2012-2013) Endringar i kjøpsloven og avtaleloven og samtykkje til å trekkje 

reservasjonen mot FN-konvensjonen 11. april 1980 om kontraktar for internasjonale 

lausøyrekjøp (CISG) del II om avtaleinngåing. 
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Offentliga utredningar 

NOU 1976:34 Det norske kjøplovsutvalgets forslag til ny kjøpslov. 

Parlamentstryck 

Innst. O. nr 51 (1987/88) Instillning fra justiskomiteen om A) Kjøpslov B) Lov om samtykke 

til ratifikasjon av FN- konvensjonen om kontrakter for internasjonale løsørekjøp, vedtatt 11 

april 1980. 

Offentligt tryck Sverige 

Propositioner 

Prop. 1988/89:76 Om ny köplag. 

Prop. 2012/13:36 Snabbare betalningar. 

Offentliga utredningar 

SOU 1976:66 Köplag - slutbetänkande av köplagsutredningen. 

SOU 2000:56 Vindikation av stöldgods. 

SOU 2010:2 Ett samlat insolvensförfarande – förslag till ny lag. 

SOU 2012:11 Kortare betalningsperioder. 
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